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بني  ي��ق��ال-  -كما  ال��ي��وم  يحول  للدين  ال�ضيق  الفهم  ك��ان  اإذا 

ت�ضتوعب  خال�ضة  عقلية  على خو�ض جتربة  قبال  الإ وبني  العرب 

اإ�ضالمية  اإنتاج خ�ضو�ضية عربية  احل�ضارة الكونية الراهنة وتعيد 

فيها، فلننظر كيف تعامل امل�ضلمون املوؤ�ض�ضون من موقع عقالين مع 

وائل وهم اأقرب  وىل ملنهج الأ ثقافة ع�رصهم، و�ضنجد اأن ال�ضمة الأ

منا اإىل عهد الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم و�ضحابته، هي النفتاح 
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خر، دون النظر اإىل عقيدته وفل�ضفته وعبادته، فح�ضبه اأن يحرتم قيم  الوا�ضع على الآ

امل�ضلمني كما يحب اأن يحرتم امل�ضلمون قيمه. 

�ضالمية،  الإ العربية  احل�ضارة  جتربة  ا�ضتقراء  ن�ضتعيد  اأن  �رصوريًا  بات  ولقد 

�ضبقتها،  كونية  ثقافة  ا�ضتيعاب  من  نه�ضتها  يف  نها  مكَّ ال��ذي  منهجها  لنتاأمل 

فا�ضتوعبها العرب وامل�ضلمون، حني مل يقت�رص دورهم على النقل وحده، واإمنا كانوا 

يفح�ضون ما ينقلون في�ضححون وي�ضيفون، وكان العقل وحده هو املرجعية التي 

يحتكمون اإليها يف العلوم.  

ومن املعروف اأن كثريًا من الذين �ضاهموا يف النه�ضة العلمية والفكرية العربية 

اخللفاء  عند  ج��دًا  عالية  مبكانة  يحظون  وكانوا  م�ضلمني،  يكونوا  مل  �ضالمية  الإ

والفقهاء وعند جمموع امل�ضلمني الذين مل يعرفوا التع�ضب اأو النغالق الديني، ومل 

�ضالم على موقف امل�ضلمني منه. وح�ضبنا  يوؤثر انتماء اأحد اإىل دين اأو عقيدة غري الإ

اإليهما  اأ���رصت  اأن  يل  �ضبق  -اللذين  البتاين  وقريبه  ق��رة  بن  ثابت  �ضرية  ن�تاأمل  اأن 

العربي  الثقايف  التفاعل  ل�ضورة  رح��ب  الأ املثال  فيهما  اأجد  نني  لأ مو�ضع  يف غري 

ى العرب ثابتًا اإقليد�ض العرب ونال  �ضالمي يف القرن الثالث الهجري- ولقد �ضمَّ الإ

من اهتمامهم واحرتامهم ما مل ينله اأحد قبله، وهو املجو�ضي ال�ضابئ. وقد يجهل 

يف  ح��ران  يف  وجودها  ا�ضتهر  التي  ال�ضابئة  اأن  احل�ضاري  لتاريخنا  الدار�ضني  غري 

اعرتا�ض من  اأي  دون  املجو�ضية  تقيم طقو�ضها  كانت  �ضورية  ال�ضمالية من  املنطقة 

اأتاحت  آنذاك، وكان ثابت �ضريفيًا، وعاملًا يتقن عدة لغات،  ا املنيعة  امل�ضلمة  الدولة 

اأنكر  له اطالعًا وا�ضعًا على علوم اليونان والرومان والفر�ض وال�ضني والهند، وقد 

اأ�ضياء من معتقداتهم، فمنعوه من دخول الهيكل، فخرج من  على قومه ال�ضابئة 

حّران اإىل »كفر توثا« والتقى العامل العربي ال�ضهري حممد بن مو�ضى بن �ضاكر فعرف 

اإىل »دار احلكمة« يف بغداد. وكان ابن �ضاكر قد توىل رئا�ضتها،  مكانته، وا�ضطحبه 

وهو اأحد ثالثة اأ�ضقاء علماء بهروا العامل مبا قدموا للب�رصية من علوم، وقد عرفوا 
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با�ضم اأولد مو�ضى بن �ضاكر، وقد قربوا ابن قرة منهم لعلمه املو�ضوعي وقدموه اإىل 

اأن يدخل يف  اأحد على  اخلليفة، ف�ضارت له حظوة ومكانة يف البالط، ومل يجربه 

طباء يف عهد اخلليفة املعت�ضد يف بغداد، ولكنه ا�ضتهر  �ضالم. و�ضار ثابت رئي�ض الأ الإ

بالهند�ضة والريا�ضيات اأكرث من �ضهرته بالطب، على وفرة موؤلفاته فيه، وقد تتلمذ 

على يديه كبار اأطباء ع�رصه. ولكنه كان عبقري الهند�ضة والريا�ضيات والفلك، فهو 

الذي مهد لظهور علم التكامل والتفا�ضل، وبع�ض الباحثني يقولون اإنه هو الذي 

اأ�ض�ضه، وهو الذي ر�ضم �ضكل القطاع الهند�ضي، وهو اأهم من تو�ضع يف اكت�ضافات علم 

عداد املتحاّبة، واأول من در�ض املربعات ال�ضحرية  العدد التام والناق�ض والزائد، والأ

بعد علماء ال�ضني، وكانت اإ�ضافاته النابغة على كتب اليونان الريا�ضية والهند�ضية 

قد منحته لقب اإقليد�ض العرب، حتى و�ضفه »وول ديورانت« باأنه اأعظم مهند�ضي 

امل�ضلمني، ومل يتوقف اأحد عند حقيقة مذهبه ومعتقده وخ�ضو�ضياته، فقد كانت 

ثقافات  لكل  تفتح عقلها  ف��ق،  الأ ورحابة  وال��رثاء،  ال�ضعة  �ضالمية من  الإ احل�ضارة 

الكون، وجت�ضد حالة منوذجية للتعددية.

�ضالمية  الإ ولي�ض  ن�ضانية  الإ للح�ضارة  ح��ّران  قدمته  ال��ذي  خ��ر  الآ العامل  واأم��ا 

فح�ضب، فهو حممد بن جابر بن �ضنان البّتاين احلّراين، وقد �ضهدت حّران الواقعة 

قرب مدينة الرقة يف �ضورية بف�ضله، ظهور اأعظم مر�ضد فلكي يف املنطقة، اأقامه 

البّتاين يف قريته، منت�ضف القرن الثالث الهجري، وقد عرف با�ضم مر�ضد البّتاين، 

ذاك اأن حممد بن جابر ولد يف قرية بّتان من ريف حّران وهي على �ضفة البليخ من 

روافد الفرات، وقد م�ضى البّتاين اإىل دار احلكمة يف بغداد، وهي اأ�ضخم اأكادميية 

آنذاك، وقد اأن�ضاأها املاأمون قبل األف ومئتي عام، وجلب اإليها  للعلوم يف العامل كله ا

مم، دون ال�ضوؤال عن اأديانهم ومذاهبهم، فقد كان يحر�ض على  علماء ال�ضعوب والأ

اأ�ض�ض لهذا الوعي احل�ضاري  ف��ادة من علمه، وقد  خ��ر، وعلى الإ معرفة ما لدى الآ

مام الباقر �ضاحب مدر�ضة علمية كونية  من �ضبقه من قادة امل�ضلمني، فقد كان الإ
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اأفاد من  الكيمياء مبا  يوؤ�ض�ض علم  ال�ضادق،  م��ام جعفر  الإ املنورة، وكان  املدينة  يف 

علوم اليونان وامل�رصيني و�ضواهم ومبا وهبه اهلل من علم لديّن، وكان خالد بن يزيد 

الذي فاته اأن يكون خليفة ل�ضغر �ضنه، قد عو�ض ما فاته بالعلم، فربع يف الكيمياء، 

مام ال�ضادق، وهو �ضليل يزيد، دليل تفتح فكري جدير  وكانت �ضلته العلمية مع الإ

غريق،  الإ علوم  ليرتجموا  �ضكندرية  الإ مدر�ضة  علماء  خالد  ا�ضتقدم  وقد  بالتاأمل. 

وكان يغريهم للقدوم اإىل دم�ضق، كما تغري الدول الكربى اليوم عباقرة العامل كي 

يرتكوا بلدانهم ويهاجروا اإليها كي تفيد من عبقرياتهم.

مويني، تابع ما اأجنزوه من  مر اإىل اأبي جعفر املن�ضور بعد �ضقوط الأ آل الأ و حني ا

نه�ضة يف العلوم، وقد زاره يومًا وفد من اأهل الهند على راأ�ضه عامل الفلك الهندي 

و�ضار  برتجمته،  املن�ضور  فاأمر  هانت«  »�ضند  كتاب  هدية  له  وقدم  »كانكاه«،  ال�ضهري 

العرب من  اإىل جوار ما ترجم  »ال�ضند هند«، وكان  با�ضم  العربية  �ضهريًا يف  الكتاب 

مم  كتب بطليمو�ض مثل »املج�ضطي« و�ضواه من كتب اليونان والفر�ض و�ضواهما من الأ

انت�رصت  امل�ضلمون، وقد  التي برع فيها  الفلك  العريقة، ينابيع تدفقت منها علوم 

زياج )الزيج، هو علم الهيئة كما عّرفه ابن خلدون( وقد و�ضع البّتاين  الزيجات اأو الأ

»الزيج ال�ضابئ« وقد �ضمي ال�ضابئ ن�ضبة اإىل �ضاحبه ال�ضابئ، فكان اأ�ضهر زيج قدمته 

�ضالمية التي �ضخ فيها ال�ضابئة علومهم، ومل يفقد هذا الزيج مكانته  احل�ضارة الإ

اإىل اليوم. وقد اأطلق علماء الف�ضاء ا�ضم البّتاين وثابت بن قرة مع اأ�ضماء جمموعة 

كبرية من علماء امل�ضلمني على مناطق يف �ضطح القمر، ومن الوا�ضح اأن هذه الف�ضحة 

خر واخلروج من كل انغالق فكري اأو مذهبي  الرحبة من احلرية والتفاعل مع الآ

ال�ضخم يف احل�ضارة  اإجنازهم  اأن يحققوا  القدامى من  اأجدادنا  التي مكنت  هي 

ن�ضانية، وما اأحوجنا اليوم اإىل درا�ضة جتربتهم لنفيد من ح�ضناتها واإ�ضاءاتها،  الإ

مة وفرقتها اإىل �ضيع وطوائف  ونرتك ما كان فيها من اأخطاء قاتلة ق�ضمت ظهر الأ

ومذاهب يبدو بقاوؤها حية فاعلة اإىل اليوم اأمرًا غري مقبول. 
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العالقات  القدم، مب�ؤمتر  املتجذرة يف  الربيعية  احتفاالتها  �س�رية  تّ�جت 

و�سم   ،2009 ني�سان  )14و18(  بني  دم�سق  يف  عقد  ال��ذي  اللبنانية   - ال�س�رية 

�ستاذة  اأكرث من /150/ باحثًا ومفكرًا ومثقفًا، اجتمع�ا برعاية كرمية من االأ

الدكت�رة جناح العطار، نائب رئي�س اجلمه�رية العربية ال�س�رية، التي افتتحت 

القائد  حتية  ونقلت  معانيه،  اأ�سدق  يف  وال��رح��اب  واحل��ب  بالتحية  امل�ؤمتر 

�سد، الذي يرى يف ن�سال �س�رية ولبنان امل�سرك، اأمث�لة وطنية  الرئي�س ب�سار االأ

\ \ \ \ \ \

موؤمتر العالقات ال�سورية- اللبنانية
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قومية، تدخل يف �سياق التاريخ، ماأثرة تاريخ، ويتجاوز مبا حققته، و�ستحققه، كل قول 

موؤمنًا  كان،  الذي  التكاتف  آف��اق  ا اإىل  اأو  الوقائع،  اإىل �سدقية  يرقى  وهام�سي، ال  عابر 

باأن �سورية ولبنان بلد واحد، يف الل�سان ويف اجلنان.. بينهما حدود لل�سيادة هي مو�سع 

االحرتام، لكنها يف واقعها، ال حتجب حقيقة وا�سحة هي اأن ال�سعبني �سعب واحد، من 

ال�سام..  بالد  من  القلب  قلب  يف  وقومي..  وطني  وهّم  م�سرتكة،  وم�سالح  وتاريخ  ن�سب 

ي�سعهما يف خندق واحد.

واأ�سافت الدكتورة العطار يف كلمتها املنهجية: لقد وقفنا.. نحن واأنتم.. يف �سورية 

ولبنان.. يف وجه كل املحاوالت للنيل من وجود اأمتنا واأمنها.. وللتاآمر على تطلعاتها 

حداث التي تتالت.. و�سعينا ال�ستتباب الطماأنينة  واأهدافها، وعملنا معًا على تطويق االأ

وحتويل اجلحيم الذي اأرادوه، اإىل �سالم اجتماعي، ووحدة وطنية، ومل يكن مبقدور �سورية 

اأن تكون غري مبالية، حيال اأحداث ال يفيد منها اإال العدو الذي يجب اأن تتوحد جهودنا 

والروحية  وال�سيا�سية  اجلغرافية  وحدتنا  وبحكم  خوية،  االأ �سالتنا  بحكم  �سده،  كلها 

جميعًا. 

وكانت  لبنان..  توءم  تزال  وال  كانت  �سورية  اأن  كلمتها:  العطار يف  الدكتورة  واأك��دت 

حالل الوفاق الوطني يف ربوعه، واحلفاظ  خمل�سة يف اندفاعها مع اأبنائه امليامني.. الإ

من فيه،  على وحدته اأر�سًا و�سعبًا، وب�سط �سلطته ال�رشعية على كل اأنحائه، وا�ستتباب االأ

وبل�سمة اجلراح، وقد اأعطت برهانها ب�سهادة الدم، و�سهادة املفاداة..

امل�ساركني  كلمة  يف  اأك��د  �سبق  االأ لبنان  وزراء  رئي�س  احل�س،  �سليم  الدكتور  ب��دوره 

اللبنانيني يف املوؤمتر على عمق العالقات ال�سورية اللبنانية فقال: نحن يف لبنان و�سورية 

�سعب واحد يف دولتني، والعالقات بني البلدين تكون طبيعية عندما تكون مميزة، ولبنان 

عربي االنتماء والهوية، وعروبة لبنان متّر عمليًا بدم�سق، وعبثًا القفز يف احلديث عن 

القربى على م�ستوى  فو�سائج  اأخ��رى،  اأي عا�سمة عربية  اإىل  دم�سق  فوق  لبنان  عروبة 
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باتوا يدركون  ال�ضعبني عميقة على وجه ملحوظ، واللبنانيون  ف��راد والعائالت بني  الأ

�ضواق العربية، ول�ضيما اخلليجية  اأهمية �ضورية كبوابة لالقت�ضاد اللبناين اإىل �ضائر الأ

منها، ف�ضاًل عن امل�ضالح املت�ضعبة على كل ال�ضعد.

❁    ❁    ❁

املحور  عنوان  كانت  ال�ضام«  ب��الد  يف  وامل�ضري  وال�ضعب  والتاريخ  اجلغرافية  »وح��دة 

�ضول اجلغرافية والعرقية والتاريخية واحل�ضارية والثقافية كانت  ول للموؤمتر، فالأ الأ

الطبيعية،  و�ضورية  الراهن،  وقتنا  حتى  زمنة  والأ الع�ضور  اأق��دم  منذ  واح��دة  ومازالت 

كرث ح�ضورًا يف احل�ضارات القدمية، فموقعها  كانت عرب الع�ضور، الرقعة اجلغرافية الأ

لقيام  ممتازًا  مهدًا  جعلها  غاللها،  ووف��رة  مناخها،  وج��ودة  ال�ضام،  ب��الد  يف  الطبيعي 

آ�ضية  ا احل�ضارة، ون�ضوء التجّمعات الب�رصية، ففي هذه الرقعة اجلغرافية، حيث تلتقي 

واأوروبة واأفريقيا، ازدهرت منذ فجر التاريخ عنا�رص التجارة واحل�ضارة والفنون والفكر 

والفل�ضفة والجتماع والدين، وراحت تنتظم يف جمتمعات ب�رصية ح�ضارية، ل خالف 

حول اأ�ضلها ووحدتها وريادتها واإبداعاتها..

حول هذا املو�ضوع قّدم الدكتور حممد حمّفل مقاربة تاريخية علمية، م�ضريًا فيها اإىل 

لف ال�ضابع قبل امليالد، مبينًا اأن بالد كنعان ل تقت�رص على  دور �ضورية الطبيعي منذ الأ

فل�ضطني، التي ح�رصتها الكتابات التوراتية جغرافيًا ب�»فل�ضطني« اأو »�ضورية اجلنوبية« 

هداف ا�ضتيطانية، خمالفة بذلك الوثائق القدمية، التي تغطي خمتلف بقاع �ضورية  لأ

�ضفار  اأنها ل تعني البالد الواطئة، وفق ما ا�ضتخل�ضه »البع�ض« من الأ الطبيعية، كما 

التوراتية.

وحدة اجلغرافية والتاريخ واحل�ضارة وامل�ضري امل�ضرتك، عرب الع�ضور قادت املنطقة اإىل 

�ضالمية  رامية والبيزنطية والعربية الإ مراحل متقدمة وواحدة يف الع�ضور الكنعانية والآ

و�ضوًل اإىل فرتة الحتالل العثماين التي امتدت نحو /400/ �ضنة، مما اأوجد حالة من 
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التاريخية واجلغرافية، وهذا ما  ال�ضام نتيجة وحدتها  بها بالد  ال�ضتقرار كانت تنعم 

�ضتاذ يو�ضف ال�ضويري من لبنان، حيث كانت ولية بريوت يف القرن التا�ضع  اأكده بحث الأ

ثقافيًا،  اأو  اجتماعيًا  اأو  اقت�ضاديًا  عنه  تنف�ضل  ومل  ال�ضام،  بالد  من  اإداري��ًا  ج��زءًا  ع�رص 

والدليل على ذلك تعيني جمال با�ضا قائدًا للفيلق الرابع العثماين، ولفت اإىل اأن وحدة 

ويناق�ضها  الدبلوما�ضية  الدوائر  تتداولها  حّية  م��ادة  كانت  الفرتة،  هذه  يف  ال�ضام  بالد 

زمات املختلفة بني حني واآخر طوال هذه الفرتة، معتربًا اأن توحيد  اأبناء البالد كحل لالأ

البداية لتبلور وعي جديد، وبروز وا�ضح لوحدة  ال�ضام كان نقطة  با�ضا، لبالد  اإبراهيم 

امل�ضري لبالد ال�ضام، رغم تعدد اجلهات التي تبّنتها، وحتى نهاية القرن التا�ضع ع�رص مل 

تكن وحدة بالد ال�ضام مثارًا للجدل اأو للخالف.

والنه�ضة  العربي  القومي  الوعي  اد  روَّ عند  توقف  )لبنان(  �ضاهر  م�ضعود  الدكتور 

�ضار اإىل اأن العرب مل ينجحوا ب�ضكل اأو باآخر يف توطني 
وىل يف بالد ال�ضام، فاأ العربية الأ

وهنا  الع�رصية،  والعلوم  التكنولوجيا  توطني  ول يف  وىل،  الأ العربية  النه�ضة  مقولت 

�ضعارات  جمرد  بقيت  العلمية  مقولتهم  اإن  حيث  العربية،  النه�ضة  اد  روَّ ماأ�ضاة  تكمن 

�ضارة اإىل بع�ض املحاولت القليلة التي قام بها عدد  ت�ضتعاد يف منا�ضبات عابرة، مع الإ

من املثقفني )ال�ضوام( الذين ا�ضتطاعوا بناء تراث عربي عقالين على درجة عالية من 

التكامل، ول يزال اأكرث ر�ضوخًا يف الفكر العربي احلديث واملعا�رص، اإل اأن عدم توظيفه يف 

بناء دولة ع�رصية اأ�ضعف مواقع القوى العقالنية يف الوطن العربي، والتي لن ي�ضتقيم 

وىل يف موقعه الذي ي�ضتحقه. م�ضارها اإل بو�ضع الرتاث العقالين لع�رص النه�ضة الأ

❁    ❁    ❁

لقد بداأ الوعي ال�ضيا�ضي يف بالد ال�ضام مع بداية النه�ضة الفكرية العامة فيها يف 

القرن التا�ضع ع�رص، وكان لت�ضال �ضكانها بالغرب وبثقافته اأثره اجللي يف هذه النه�ضة 

ويف الوعي ال�ضيا�ضي الذي رافقها، وتبلور هذا الوعي يف الن�ضف الثاين من القرن التا�ضع 
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»الوطن  اإىل  الدعوة  وظهرت  متعددة،  اجتاهات  واتخذ  الع�رصين،  القرن  ومطلع  ع�رص 

ووزعت   ،���0 �ضنة  الطائفية  الفتنة  اأعقاب  كلها يف  ال�ضام  بالد  ي�ضمل  الذي  ال�ضوري« 

املنا�ضري يف بريوت خالل عامي ���0 و����، التي كانت تبداأ يف النداء »يا اأبناء �ضورية« 

ب�»النخوة العربية« و»احلمّية ال�ضورية« وكانت هناك  اأهل الوطن«  وت�ضحذ الهمم  و»يا 

مة ال�ضورية« ولكن الغرب تنّكر لوعوده بعد الثورة العربية الكربى،  جمعيات نادت ب�»الأ

وموؤمتر »�ضان رميو«، و�ضعر عرب امل�رصق اأن قرارات احللفاء التي جاءت بعده اأنها خيانة 

على للحلفاء، واتفاق  كربى. وانتهت اململكة ال�ضورية، حيث نفذت فرن�ضا قرار املجل�ض الأ

»جورج لويد- كليمن�ضو« وزحفت قواتها اإىل دم�ضق، فلقيت مقاومة يف معركة مي�ضلون، 

التي ا�ضت�ضهد فيها وزير احلربية يو�ضف العظمة، وتقدمت هذه القوات، فدخلت دم�ضق 

يف �4/�/�9�0، واأقدم اجلرنال غورو، املفّو�ض ال�ضامي الفرن�ضي وقائد القوات الفرن�ضية 

�ضيا�ضية-  كيانات  عدة  اإىل  وجتزئتها  ال�ضمالية  �ضورية  اأو�ضال  تقطيع  على  ال�رصق،  يف 

اإدارية..

ردن( اأنَّ وحدة بالد ال�ضام مل ت�ضمد اأمام قوى البغي  ويرى الدكتور علي حمافظة )الأ

وروبية، على الرغم من املقاومة الوطنية امل�ضلحة واجلهاد ال�ضيا�ضي الذي  والهيمنة الأ

هذا  ويعود   )�9�0-�9�4( �ضنوات  �ضبع  ط��وال  عديدة  �ضيا�ضية  تنظيمات  ل��واءه  رفعت 

خفاق اإىل عدة اأ�ضباب اأهمها: �ضعف الوعي ال�ضيا�ضي على ال�ضعيد ال�ضعبي، و�ضعف  الإ

ال�ضام وا�ضتقاللها،  التي كانت تدافع عن وحدة بالد  ال�ضيا�ضية  التنظيمات  ال�ضلة بني 

رياف والبادية، وافتقار املقاومة الوطنية اإىل الدعم  واجلماهري ال�ضعبية بني املدن  والأ

�ضلحة والذخرية ل�ضتمرار املقاومة وجناحها.. املايل، وعدم توافر الأ

اإىل  �ضورية  كيان  وتفكك  لبنان،  كيان  لتقيم  الفرن�ضي  النتداب  �ضلطة  جاءت  لقد 

والتحرير  ال�ضتقالل  اأج��ل  من  النتداب  �ضد  م�ضتمرة  ظّلت  ال�ضالت  ولكن  دوي��الت، 

احلركة  لدعم  لبنان  هّب   �93� عام  ال�ضتيني  اإ�رصابها  �ضورية  اأعلنت  وعندما  امل�ضرتك، 
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الوطنية يف �ضورية، وكانت الن�ضالت امل�ضرتكة قواعد وثوابت مميزة يف م�ضرية البلدين 

اإف�ضال م�ضاريع ال�ضيطرة ال�ضتعمارية بعد ال�ضتقالل مثل: »حلف  ال�ضقيقني، وخا�ضة 

بغداد« واأحداث عام ���9، ومبداأ »اأيزنهاور« ورف�ض مظاهر التطبيع مع اإ�رصائيل، ورف�ض 

مربيالية.. مريكية والإ ال�ضت�ضالم للم�ضاريع الأ

وعلى الرغم من حماولت الف�ضل بني ال�ضعبني يف �ضورية ولبنان، من اأكرث من جهة 

خوية مل تنقطع، ل بل اإنها  اإقليمية ودولية اإعماًل لقاعدة »فّرق ت�ضد« فاإن العالقة الأ

– بعد كل حماولة قطع- تعود وت�ضتد جتذرًا ومنوًا، وما ذلك اإل ب�ضبب حقيقة العالقة 
وعمقها التاريخي واجلغرايف، حول ذلك يقول العميد اأمني حطيط )لبنان(: »مهما 

غاىل البع�ض يبقى ال�ضعب يف لبنان و�ضورية واحدًا يف اجلذور وامل�ضدر، وبوعيه القومي 

يتح�ض�ض املخاطر ذاتها لذلك َي�ضتّد تقاربًا، كلما ا�ضتدت التهديدات واملحاولت لف�ضله.. 

حقيقة بات الكل على قناعة بها«.

❁    ❁    ❁

للدكتور  منائية« كانت حمور قراءة  الإ بعاد  والأ البلدين،  �ضالح القت�ضادي بني  »الإ

خذ بعني العتبار  �ضالح يف كال البلدين، مع الأ جورج قرم )لبنان( الذي حدد مواقع الإ

�رصورة التطور نحو بيئة مالية واقت�ضادية متجان�ضة بينهما، وتن�ضيط عالقات ال�رصاكة 

بني املن�ضاآت القت�ضادية اللبنانية وال�ضورية، واإعادة تاأهيل القت�ضاد ال�ضوري واللبناين 

قليمية والدولية بكفاءة عالية، وا�ضتنفار  معًا لكي يواجها بالتايل التحديات املحلية والإ

القدرات التناف�ضية التكاملية بني القت�ضادين..

لقت�ضاد  امل�ضرتكة  ال�ضلبية  ال�ضمات  اإىل  النظر  اأوًل  يتوجب  اأنه  قرم  الدكتور  ويرى 

ب�ضكل  القت�ضادي  �ضالح  الإ اإىل  بالو�ضول  الكفيلة  ال�ضبل  منها  ن�ضتخرج  كي  البلدين 

متنا�ضق، يف جو من التكامل املبني على نظرة دقيقة اإىل قدرات البلدين يف اإطار تعاون 

التعاون  ال�ضعبني بتح�ضن م�ضتويات معي�ضتهم بف�ضل مثل هذا  ي�ضعر  حقيقي ومثمر 

�ضالحي والتكاملي امل�ضرتك. الإ
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التناف�ضية  القدرة  زي��ادة  اإىل  ت��وؤدي  ن�ضطة  تكاملية  حالة  اإط��الق  اإىل  الو�ضول  اإن 

البطالة  تراجع معدلت  وب�ضكل خا�ض  املعي�ضة،  م�ضتويات  واإىل حت�ضني  معًا،  للبلدين 

م�ضتويات  على  العمل  يتطلب  البلدين،  كال  اخلارج يف  والكفاءات من  دمغة  الأ وعودة 

خمتلفة:

- اإجراء درا�ضة معّمقة للقطاعات املختلفة )�ضناعية- زراعية- خدماتية( لتحديد 

مر- بني  فر�ض التكامل بني �رصكات القطاع اخلا�ض من كال البلدين اأو –اإذا اقت�ضى الأ

�رصكات القطاع العام ال�ضوري، و�رصكات القطاع اخلا�ض اللبناين.

جلب  يف  التناف�ض  لتفادي  البلدين  يف  ال�رصيبي  النظام  ب��ني  التنا�ضق  اإج���راء   -

ال�ضتثمار اخلارجي.

- تقارب وتنا�ضق اأنظمة احلمايات الجتماعية يف البلدين كي ي�ضبحا مت�ضابهني، 

جور يف القطاع اخلا�ض ونظام  الرواتب والأ وبالتدريج تقارب نظام القتطاعات على 

التقاعد للقطاع العام يف البلدين.

وامل�رصفية  واملالية  النقدية  وال�ضيا�ضات  امل�رصفيني  النظامني  التنا�ضق بني  اإجراء   -

بني البلدين.

للم�ضتثمر  يت�ضّنى  لكي  بعد،  فيما  وربطهما  البلدين  كال  يف  البور�ضة  تن�ضيط   -

التوظيف يف اأ�ضهم لبنانية اأو اأ�ضهم �ضورية لدى نف�ض الو�ضيط.

- اإعادة تاأهيل وتو�ضيع مراكز العبور بني البلدين.

- و�ضع اأ�ضاليب م�ضرتكة ملكافحة الف�ضاد.

امل�ضتقبلي  التطّلع  من  �ضيء  مع  و�ضيا�ضية،  اقت�ضادية  اإرادة  تتطلب  طموحات  هذه 

الطموح، وروؤية وا�ضحة للم�ضار، املتعدد اجلوانب الذي يجب اأن من�ضي عليه بعد الدرا�ضة 

املعّمقة واحلوار املتوا�ضل.

لقد �ضكلت حماور موؤمتر العالقات ال�ضورية - اللبنانية واملداخالت التي متت خالله 
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الواعدة، لتقومي وت�ضحيح ومعاجلة هذه  فاق  والآ راء  والآ فكار  اإثراًء لالأ وعلى هام�ضه 

جراءات ال�ضاملة الرئي�ض القائد  العالقات، وكان اأول من اأ�ضار اإىل اأهمية اإجراء هذه الإ

�ضد، الذي ات�ضفت جل�ضة احلوار التي اأجراها مع امل�ضاركني يف املوؤمتر بال�رصاحة،  ب�ضار الأ

اللبنانية،  ال�ضورية  للعالقات  والبعيدة  الثاقبة  بالروؤية  متميزة  �ضاملة  اأجوبته  وكانت 

و�رصورة اإيجاد احللول احلقيقية لها.. 

لقد كانت الكلمة التي األقاها ال�ضاعر اللبناين الكبري جوزيف حرب، با�ضم املوؤمترين 

�ضد، معرّبة عن م�ضاعر كل  ال�ضوريني واللبنانيني يف لقائهم مع ال�ضيد الرئي�ض ب�ضار الأ

�ضوري ولبناين: »اإن لبنان يف غياب �ضورية بلد ناق�ض، واإن �ضورية يف غياب لبنان، بلد ناق�ض، 

ولي�ض موؤمتر العالقات ال�ضورية- اللبنانية، الذي نعقده مثقفني �ضوريني ولبنانيني، اإل 

ورقة ثقافية، معرفية، علمية، فكرية، اأكادميية، تقدم اإىل ال�ضيا�ضة احلكيمة، يف �ضبيل 

اإزالة هذا النق�ض«.

دم�ضق �4-�� ني�ضان �009

¥µ
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.............. جتربة النزوع العلمي يف تراثنا النقدي

................................. اليازجي ولغة اجلرائد 

........... خطاب مابعد اال�ستعمار يف مو�سم الهجرة 

......................................... الطرب الب�رصي 

احل�سارة وموقع العرب احل�ساري ......................

......... �سالمي  غزة ها�سم يف تاريخ الطب العربي االإ
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................... عالقة الف�سحى باللهجات العامية 

............... التجدد احل�رصي يف دم�سق و�سواحيها 
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بع�ض م�سادر در�سه ودالالتها على نزعته الذهنية:

لقدامة ما يقرب من خم�صة ع�������ر كتاباً تدل على ثقافة وا�صعة وخ�صب 

حاطة. نختار منها اأكرثها داللة على  ذهني، وقدرة على التوليد واالبتكار واالإ

�صفاته الذهنية: 

1- »كتاب اخَلراج و�صنع������ة الكتابة« )ما يزال خمطوطاً يف مكتبة كوبريل 

�صتانة. ا�صتخرج امل�صت�رق ده غوية نبذاً منه، طبعها با�صم: »كّتاب اخلراج«(.  باالآ

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

جتربة النزوع العلمي يف تراثنا النقدي

قدامة بن جعفر وكتابه »نقد ال�شعر«

❁
�شرت د. عبد الكرمي الأ
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ويف الكت�ب دليل على معرفة قدامة ب�أحوال 

ر�س������ن وح�س�ب  أنواع الأ الدول������ة امل�لي������ة، وا

�رضيبة اخلراج، وم������� يحت�جه الك�تب منه�، 

يف دواوين الدولة. وهي كله� تدل على ذهن 

أ�س�سه�  منظم  من�سبط ب�لقواعد الو�سعية وا

املنطقية.

2- »كت�������ب ال������رد على اب������ن املعتز فيم� 

أب� مت�م«. كت�ب يف النقد، على م�  ع�ب فيه ا

يبدو، لعله دافع في������ه عن مذهب اأبي مت�م، 

يف خلطه الفل�سفة واملنطق ب�ل�سعر.

3- »كت�ب �س�بون الفم« )ُحرِّف يف بع�ض 

امل�س�������در اإىل: �س�بون الفهم(. وهو كت�ب يف 

������ر املنطق الف������م فال ينطق  املنط������ق، اإذ يطهِّ

نطق�ً ف��سداً. ودللة هذا الكت�ب كبرية على 

ثق�فة قدامة املنطقية.

 وقد يُذكر ب��سم 
)1(

لف�������ظ« 4- »كت�ب الأ

لف�ظ«. ويُعترب من مع�جم املع�ين:  »جواهر الأ

لف�ظ امل�أثورة والعب�رات  جمع فيه قدامة الأ

املوروثة، وا�ست�سهد له������� ب�سواهد من ال�سعر 

والق������راآن. وقد ُعني في������ه برتتيب املفردات 

عل������ى املع�������ين املجتمعة ترتيب�������ً يالئم ذوقه 

البديعي. دلل������ة الكت�ب وا�سحة على ثق�فة 

قدامة اللغوية، ومنّو ذوقه املو�سيقي. ويبدو 

نه كت�ب  خرية، لأ أنه كتبه يف مراحل عمره الأ ا

غني ل يجتم������ع للك�تب اإل بعد طول اجلهد 

والطالع والتمكن من اللغة.

5- »نقد ال�سعر«: وهو الكتاب الذي نقف 

.
)2(

عنده. و�سنف�سل الكالم عنه بعد

مالمح تكوينه العامة:

أ�������رصة قدامة عند  1- تنقط������ع معرفتنا با

أنه من  جّده قدامة بن زي������اد. واأغلب الظن ا

�ساللة بع�������س ن�سارى الع������راق الذين كانوا 

�سالم������ي، يف كنف  يعي�س������ون، قب������ل الفتح االإ

أباه �ُسهر بالكتابة وح�سن  الفر�س. ويقال: اإن ا

املعرفة، واإن له كتباً يف �سنعة الكتابة )بع�س 

الرتجمات ت�س������ري اإىل اأن »كتاب نقد ال�سعر« 

ن�س������ب اإليه(، واإنه كان معروفاً يروي عن اأبي 

العيناء ال�رصير، واب������ن ُخْزداْذبة اجَلْغرايف، 

وعن حماد ب������ن ا�سحق املو�سل������ي وغريهم. 

ويقال: اإنه روى عن البالُذري �ساحب »فتوح 

�سفهاين  أب������و الفرج االأ البلدان«. وروى عنه ا

غاين«. اأخباراً كثرية يف »االأ

ب ن�ساأ يف الب�رصة  والظاهر اأن ه������ذا االأ

ن�رصاني������اً على دي������ن اأ�رصته، ث������م انتقل اإىل 

�سالمية، على  بغ������داد، فت�سلع من الثقافة االإ

نح������و ما كان اأهل الذم������ة يفعلون يف الدولة 

�سالمية، حتى يَقَربوا من البالط ويتولوا  االإ

اأعماالً فيه.

2- وق������د ن�ساأ قدام������ة يف بغداد )وميكن 

أي�ساً(. فاأكّب على درا�سة  اأن يكون ُولد فيها ا

�سالمي������ة ليُع������ّد نف�س������ه ل�سناعة  العل������وم االإ

أب������وه. وكانت �سناعة  الكتابة التي احرتفها ا



جتربة النزوع العلمي يف تراثنا النقدي

202009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

�ساقة حتتاج اإىل ثقافة وا�سعة منوَّعة واطالع 

وذوق.

أ�سباب هذه الثقافة  واأعانه على ا�ستكمال ا

اإ�سالمه، على يد املكتفي باهلل، فانفتحت له 

أب������واب الديوان، فتوىل الب������ن الفرات )�سنة  ا

297ه�������( »جمل�������س الزمام« )الدي������وان الذي 

أوامر اخلليفة من كاتب ال�رص، ويحيلها  يتلقى ا

اإىل م������ن ي�سوغها، ثم يرفعه������ا اإىل اخلليفة 

للتوقيع عليها( يف الديوان املعروف »مبجل�س 

اجلماعة«.

ث������م ما زالت ترتقي به احلال حتى كانت 

له ريا�سة الكّتاب. فلما دخل بنو بويه بغداد، 

�سن������ة 334ه�������، كتب له������م، حتى ت������ويف �سنة 

راء. 337ه�، على اأرجح االآ

أتيح������ت لقدام������ة اإذن ثقافة منوعة،  3- ا

هي �س������ورة المتزاج الثقافات واختالفها يف 

 ،
)3(

ع�رصه. فاجتمعت له، كما يقول الِعبادي

ربع الت������ي كانت تقوم  أ�سب������اب الثقاف������ات االأ ا

�سالمية، وهي  عليها يوم ذاك احل�س������ارة االإ

الثقاف������ة العربي������ة والفار�سي������ة واليوناني������ة 

والهندية. ويُظهر متّكنه من الثقافة العربية 

ول يدّل  لفاظ«. فاالأ »نقد ال�سعر«، و»كتاب االأ

على ب�رصه بال�سعر العربي. والثاين يدّل على 

أ�ساليب  متّكنه من اللغة العربية ومفرداتها وا

تركيبها.

ويُظه������ر متّكنَه م������ن الثقاف������ة الفار�سية 

الف�س������وُل الت������ي عقدها يف كتاب������ه »اخلراج 

و�سنعة الكتاب������ة«، فقد دل فيها على اطالع 

آنذاك  عل������ى م������ا كان امل�سلم������ون ي�سمون������ه ا

داب ال�سلطانية« التي تاأثر فيها امل�سلمون  »االآ

باآداب البالط الفار�س������ي، وتنظيم الدواوين 

في������ه ونُظُمه املالية. فاأم������ا ثقافته اليونانية، 

فيُظهرها اأو�سَح ما تكون كتابه »نقد ال�سعر«، 

حتى لقد عّده ابن الندمي اأحد الفال�سفة! بل 

ال يُ�ستبع������د اأن يكون عل������ى معرفة ما باللغة 

اليونانية. ويب������ني تاأثره بالثقافة الهندية من 

براعت������ه يف احل�ساب و�سوؤون املال، على نحو 

ما يظهره كت������اب »اخلراج«. وبع�سهم يجعله 

اأول من و�سع احل�ساب.

-2-
كتاب )نقد ال�ضعر(:

أق������دم كتب  1- يع������د هذا الكت������اب من ا

ألِّف  النقد العربية. ولعله اأول كتاب منهجي ا

ثار  يف مو�سوع������ه، ف������اإن فيما �سبقه م������ن االآ

النقدي������ة مثل »طبقات ابن �سالم«، و»مقدمة 

ابن قتيب������ة«، وكتيِّب ثعل������ب امل�سمى »قواعد 

ال�سع������ر«، وكت������اب ابن املعتز ع������ن »البديع«، 

نظ������راٍت نقدية �سائبة وُجه������داً يف التحليل، 

لوان البديع  وتقا�سي������م وتعاريف، وتع������داداً الأ

آنذاك، والتمثيل له������ا من القراآن  املعروف������ة ا

وال�سعر. ولكن لي�س فيه������ا العقلية املنهجية 
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والنظرية اجلامع������ة والتف�سري الذي ي�سعى 

حاطة. اإىل االإ

2- وال�سك يف اأن قدامة تاأثر، يف و�سع 

كبرياً.  أث������راً  تا الكتاب، بثقافت������ه الفل�سفية 

أنه خ�س������ع لنظريات  ولكن ه������ذا ال يعني ا

اأر�سطو يف »فن ال�سعر«، كما يقول الدكتور 

أ�سا�سياً لها وقع  طه ح�س������ني، فاإن خالف������اً ا

يف كتاب قدام������ة: فاأر�سطو، مثاًل، ال يقبل 

اأن يُ�سم������ي الكالم املنظوم �سع������راً. والوزن 

واملعنى عن������ده ال يكفيان يف تكوين ال�سعر. 

ثم اإن نظرية املحاكاة التي هي عماد كتاب 

أثر له������ا يف كتاب قدامة.  »ف������ن ال�سعر« ال ا

لع  فلعله اأن يك������ون، يف راأي طه ح�سني، اطَّ

على اأ�سل كت������اب اأر�سطو باليونانية، اأو على 

ترجمة �رصيانية له، فلم يتي�رص له فهمه فهماً 

لع على ترجمته  أينا اطَّ أو لعله، يف را كام������اًل. ا

العربية فلم يح�سن فهم ق�ساياه.

عل������ى اأن طه ح�س������ني يعود فيق������ول: اإن 

قدام������ة كان، يف كل ح������ال، على اطالع على 

أن������ه اأفاد منه  ر�سطو، وا كت������اب »اخلطابة« الأ

يف كتاب������ه )نقد ال�سعر(. فقد فهم ما ورد يف 

كتاب »اخلطاب������ة« عن �سور الت�سبيه واملجاز 

واملقابل������ة، وما ق������ال اأر�سطو ع������ن االأخالق 

واالنفع������االت، فاأنف������ق جه������داً يف رد فنون 

دب العرب������ي، كلها اإىل املديح  ال�سع������ر، يف االأ

والهج������اء، حت������ى تلحق بنظري������ة اأر�سطو يف 

»املناف������رات«. وف�سل ب������ني االأخالق والفن. 

أيه،  ودع������ا اإىل الغلّو ال������ذي امتاز ب������ه، يف را

فحول ال�سعراء. وا�ستعذب الكذب يف ال�سعر 

)بع�س الدار�سني يع������ّد قدامة، يف هذا، من 

بداع والبعد عن تقييد  الداعني اإىل حرية االإ

ال�ساعر بقيد املوا�سعات االجتماعية من اأي 

.)
)4(

نوع كانت

3- واحلق اأن الكتاب بناء هند�سي اأقامه 

قدامة على ثالثة ف�س������ول: عّرف بالكتاب، 

ر ِخّطته. وذكر، يف  ول، و�س������وَّ يف الف�سل االأ

أو »نعوته«  ن������ات ال�سعر ا الف�سل الثاين، حم�سِّ

كم������ا �سماه������ا، يف عنا�رصه املف������ردة )اللفظ 

واملعن������ى وال������وزن والقافي������ة( ويف تراكيبها 
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ربعة: )ائتالف اللف������ظ واملعنى، وائتالف  االأ

ال������وزن واملعنى، وائت������الف ال������وزن واللفظ 

وائت������الف املعن������ى والقافية(. ث������م ذكر، يف 

الف�سل الثالث »عي������وب ال�سعر« النا�سئة عن 

ربعة  اخلطاأ يف ا�ستخدام عنا�رصه املفردة االأ

ربعة، على الطريقة التي اتبعها  وتركيباتها االأ

يف ذكر املحا�سن »النعوت«.

فاخلط������ة اإذن هند�سي������ة متناظرة: كيف 

نُح�س������ن ا�ستخ������دام عنا�رص ال�سع������ر املفردة 

ب������ة فتك������ون املحا�سن )وقدام������ة يَُعدُّ  واملركَّ

أُح�س������ي من فن������ون البديع عل������ى عهده،  ماا

ناجتاً عن ا�ستخدام هذه العنا�رص وحتليتها، 

أو تركيبها(، وكيف ن�سيء  يف حال اإفراده������ا ا

ا�ستخدامها، فتكون العي������وب، مع اأمثلة، يف 

بداع الفني  احلالني، من كالم العرب. كاأن االإ

آلية مو�سوعية خارجة عن حدود ما  عملية ا

حت�ّسه النف�س وترعاه.

4- فله������ذا يُعّد الكت������اب حماولة علمية 

�سكلية )مبعن������ى اهتمامها بال�س������كل وحده: 

 مل توؤثر يف جمرى النقد العربي، 
)5(

�سكالنية(

نها مل تقم على مراعاٍة  أثراً فيه، الأ واإن حققت ا

حلقائق الفن النف�سية، ومل تتبع حتليل ال�سعر 

والك�سف ع������ن وجوه اجلم������ال والقبح فيه، 

عل������ى نحو ما فع������ل ابن املعت������ز يف النماذج 

ال�سعري������ة التي عر�سه������ا يف كتابه )البديع(. 

فبقيت املحاولة زاداً للبالغيني الذين جاوؤوا 

من بعد، فنقل������وا عنه بع�������س امل�سطلحات 

والتق�سيمات. ووجدوا يف موقفه من املعاين 

ال�سعري������ة، واإجازته لل�ساع������ر اأن يجمع فيها 

أو املتناق�سات، واأن يخرج  بني املتعار�س������ات ا

عل������ى املوا�سعات االجتماعي������ة، ما يجعلهم 

يبيحون لل�ساعر ولل�سف�سطائي اأن ي�سلكا هذا 

امل�سلك يف م�سامني ال�سعر والكالم، فاأوقعوا 

البالغ������ة يف تعار�������سٍ مع القي������م االأخالقية 

واالجتماعية.

وبقيت ه������ذه املحاولة، م������ن وجه اآخر، 

�سورًة ح������ادة للغارة العنيفة -على حد تعبري 

طه ح�سني- الت������ي اأغارتها الثقافة اليونانية 

والفكر اليون������اين على اللغة العربية وبيانها، 

على ما �سيت�سح يف النظرة التحليلية التالية 

ول، من الكتاب. للف�سل االأ

ول من  نظرة حتليلية يف الف�ضل الأ

كتاب )نقد ال�ضعر(:

خذ  1- تغل������ب عل������ى الف�سل �سف������ة االأ

بالتق�سيمات املنطقية وحدودها وم�سطلحها 

، اجلن�س، الف�س������ل(. فهذا يعود، كما  )احلدُّ

أين������ا، اإىل تكوين قدام������ة الفكري وطبيعته  را

�سياء  الذهنية )ذهن منظم مييل اإىل ح�رص االأ

أينا،  وتنظيمها و�سبطها(. ولع������ل هذا، يف را

أ�ساء اإىل النظرية النقدية التي حاول  هو ما ا

اأن يف�رص، من خاللها، ال�سعر العربي )جتزئة 

ال�سعر اإىل عنا�������رص م�سبوطة حُت�سى فيها 
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النعوت والعيوب ويكون احلكم مبقدار تغلب 

خ������ر(، اإذ ت�سلّبت يف  اأحد اجلانبني على االآ

يديه، فا�ستع�سى ال�سعر، بطبيعته الوجدانية 

املتموجة، عليها، وت�رصب جوهره من �سقوقها 

)ينبغي اأن نالحظ اأن م������ادة ال�سعر الغنائي 

�سا�سية، وهي الوجدان، مل يح�سها قدامة  االأ

�سم������ن العنا�رص التي ق�������رص ال�سعر عليها(. 

فلم يبق، يف ي������د قدامة منه، اإال ما يقبل اأن 

أيه، ويُح�رص. يُقا�س، يف را

ولو اأخذنا براأي قدامة ووقفنا عنده، ملا 

انتهينا اإىل �سيء يُعت������دُّ به يف تقومي ال�سعر. 

فقد جتتم������ع النعوت التي ن�������سَّ عليها، يف 

املفردات والتاأليف������ات، ويبقى ال�سعر بعدها 

رديئاً. وق������د يخلو ال�سعر م������ن العيوب التي 

�سماها، ويبقى جيداً. ومرّد ذلك كله اإىل وقدة 

ح�سا�س عند ال�ساع������ر، ونفُخه من روحه  االإ

يف ال�سع������ر، وهو ما مل يُع������ره قدامة اهتماماً 

)نالحظ جمال ال�سواهد التي اأتى قدامة بها 

يف كتابه »نق������د ال�سعر«. فلعل ذلك يعود اإىل 

أنها ال�سواه������د ال�سائعة يف ع�رصه جلمالها،  ا

، اإىل 
)6(

أو يعود، كم������ا يقول اإح�س������ان عبا�س ا

�سلته بثعلب واأمثاله من علماء ع�رصه العرب 

أو لعل  الذي������ن كانوا ي�سلونه بهذه ال�سواهد. ا

ذوقه غلب حتليله املنطقي(.

2- وال������ذي نعتقده اأن قدام������ة تاأثر، يف 

ح�������رص عنا�������رص ال�سعر، مبا فه������م من كالم 

أر�سط������و يف »اخلطاب������ة«، اإذ اأط������ال اأر�سطو  ا

يف حتلي������ل دور اللف������ظ وانتقائ������ه وحت�سينه 

واإيقاعه، وترتيب اأجزاء الكالم يف اخلطابة، 

أيه.  وهو ما يتف������ق فيه ال�سعر والن������ر، يف را

)نذك������ر اأن النق������د العربي والنق������د الغربي 

يف الق������رون الو�سط������ى، قب������ل ب������دء النه�سة 

»الرين�سان�س La renaissance« مل يتجاوز 

يف فهم »كتاب اخلطاب������ة« حد التاأثر بوجوه 

البالغة وم�سطلحاته������ا، ف�رصفته هذه عن 

دراك النقدي العام للن�سو�س(. االإ

آن������ذاك، كما  ومل يك������ن يف ُمْكنَ������ة العرب ا

ر�سطو »فن  خر الأ ������ا، اأن يفهموا الكتاب االآ بينَّ

ال�سعر«، يف القرن الثال������ث الهجري )القرن 

ن  الذي ترجم في������ه الكتابان اإىل العربية(، الأ

اأر�سطو تناول، يف م������ا و�سل اإلينا من اأجزاء 

الكتاب، ال�سع������ر التمثيل������ي )املاأ�ساة ب�سورة 

رئي�سي������ة، وامللهاة التي و�سل اإلينا من كالمه 

عنها القلي������ل( وال�سعر الق�س�سي )املَلَْحمي( 

الذي و�سل اإلينا، مما قال فيه، بع�ُسه القليل 

أي�ساً. ا

فمن هنا مل يفعل فيهم هذا الكتاب على 

نح������و ما فع������ل يف النقد الغرب������ي، منذ بدء 

النه�س������ة، اإذ لفت������ه بق������وة اإىل م�سائل النقد 

اجلوهرية:

- �سل������ة ال�سع������ر بالطبيع������ة يف نظري������ة 

»املحاكاة« ال�سهرية )حماكاة ال�ساعر يف �سعره 
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من������اذج الطبيعة والواقع، حم������اكاة االكتمال 

والتف�سري ال حماكاة الن�سخ اجلامد(.

- والوحدة يف الن�س ال�سعري )من خالل 

كالم������ه عل������ى احلكاية واأحداثه������ا املرتابطة 

الب�رصي������ة  النف�������س  وت�سوي������ر  املتنا�سق������ة(. 

الثابت������ة النموذجي������ة  و�سلوكه������ا و�سفاته������ا 

)وفيها نظرية التطهري ال�سهرية »كاثار�سي�س 

م������ن  النف�������س  تطه������ري   :»La catharsis
اأذى االنفع������االت القوي������ة، كانفعال اخلوف 

والرحم������ة، للو�سول بها اإىل ح������د االعتدال 

م  واال�ست������واء والراحة(. وو�س������وح الفكرة االأ

الت������ي يري������د ال�ساعر اأن يعرب عنه������ا )بل�سان 

�سخ�سياته ال�سعرية(.

وما تزال ه������ذه امل�سائ������ل اإىل اليوم تثري 

اجل������دل. وقد اأخ������ذت به������ا الكال�سية، كما 

نعلم، وطبقته������ا يف امل�رصحيات التي كتبتها. 

وخرجت الرومان�سية على بع�سها وحتررت 

من������ه بعد اأن انت�رصت لل�سعر الغنائي وغلبته 

على ال�سع������ر املو�سوعي ال������ذي احتفلت به 

. فلهذا 
)7(

الكال�سي������ة يف امل�رصحيات ال�سعرية

اقت�������رص تاأثر النق������د العربي، ب������� اأر�سطو وب� 

�سكال  الفكر اليوناين جملًة، على املنطق، واالأ

راء املغلوطة التي  البالغي������ة، وجملة م������ن االآ

تطالعن������ا يف نقد قدام������ة، نتيجة العجز عن 

أو �سع������ف القدرة عل������ى ترجمتها  فهمه������ا، ا

ترجمة �سحيحة )اجلاحظ يف كتاب احليوان 

ي�سكو من اأخطاء الرتجمة عن اأر�سطو(.

3- عّد قدامة املعاين، بالن�سبة اإىل ال�سعر، 

كاملادة بالن�سبة اإىل ال�س������ورة )َوْحَدة ال�سكل 

�سف(.  وامل�سم������ون الغام�سة يف نق������ده، لالأ

فلل�سان������ع اأن ي�سنع من املادة املو�سوعة بني 

يديه ما ي�ساء، وال تريب عليه اإذا كانت هذه 

املادة �سيئة. فلل�ساع������ر اأن يخرج عن حدود 

املوا�سع������ات االجتماعي������ة واخُللقية. وله اأن 

يناق�س نف�سه يف موقفني �سعريني متغايرين، 

. املهم اأن يجيد 
)8(

يف ق�سيدتني من ق�سائده

�سن������ع ال�سورة ال�سعرية م������ن املادة املتوافرة 

بني يدي������ه. وقد كانت هذه اإح������دى امل�سائل 

أيام قدامة )انظر مثاًل  املطروح������ة يف النقد ا

موقف ال�سويل م������ن اتهام اأبي متام بالفكر، 

يف »اأخبار اأبي متام«(. والذي نذكره هنا اأن 

اأر�سطو كان �سدي������د االهتمام بر�سالة ال�سعر 

االلتزام  فم�سكل������ة  واخللُقية.  االجتماعي������ة 

أيام������ه، ولي�ست جديدة يف النقد  مثارة منذ ا

احلديث.

فاأم������ا التناق�س فل������و كان قدامة ا�سرتط 

عل������ى ال�ساع������ر اأن يكون مقتنع������اً مبا يقول، 

يف كل ح������ال من احلالني، مل������ا كان فيه �سيء 

عندنا، ولك������ن التناق�س الذي يبيحه قدامة 

يذّكرنا مبواق������ف ال�سف�سطائيني الذين تاأثر 
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أي������ام قدامة )نذكر  الفكر العرب������ي باآرائهم ا

هنا مثاًل له������ا: اجلاحظ يف كتاب »املحا�سن 

 ولعلَّ قدامة، مرة اأخرى، تاأثر 
)9(

�سداد«(. واالأ

أر�سط������و يف »اخلطابة«:  مبا فه������م من كالم ا

اإتقان الدف������اع عن اأمر وع������ن نقي�سه، فاإن 

أر�سط������و ربط ه������ذا كله باقتن������اع اخلطيب  ا

مبوقف������ه، وارتباطه به، واإميانه بانحيازه اإىل 

احلق، فو�سع يف يديه ال�سالح ليدافع به عن 

أبداً  ح������وال املختلفة، ومل يجز له ا أيه، يف االأ را

الزيف والنفاق واخل������روج عن مبادئ احلق 

والعدل. ومبداأ هذا كله اأن قدامة ف�سل بني 

ال�سعر و�سمري ال�ساعر، وجعل ال�سعر �سناعة 

ك�سائر ال�سناعات، فلم يفّرق بني ال�سناعات 

الدنيا ك�سناع������ة النجارة مثاًل، وال�سناعات 

النبيلة يف الفنون املختلفة، وهي ال�سناعات 

أث������ري يف النف�س الب�رصية  التي ت�سته������دف التا

)لهذا ن�سمي ال�سناع������ات الدنيا �سناعات، 

وال�سناع������ات النبيل������ة فنون������اً، فنف������رق بني 

ال�سناعة والفن(.

4- عل������ى اأن قدام������ة، بحك������م ثقافت������ه 

املختلطة، رمى اإىل التوفيق بني ما وعى من 

آراء اليونان النقدية، وما در�س من ن�سو�س  ا

ال�سعر العربي. فمن هنا كانت حريته  -وهو 

يح�رص عنا�رص ال�سعر- بالقافية. فهذه لفظة 

تاأتي يف اآخر البيت، ولكنها يف ال�سعر العربي 

هميتها  ذات مكانة خا�سة، حتى اإن العرب، الأ

و�سعوبة تذليلها، كانوا اأحياناً ي�سمون ال�سعر 

به������ا. وقد فتن������ت ال�سع������راء واأخرجتهم عن 

اأطوارهم. فمن هنا حاول قدامة اأن يُفردها 

ويج������د لها تاأليفاً رابعاً، من بعد اأن وازن بني 

ربعة الب�سائط. وهو حل ال يخلو  العنا�رص االأ

من االعت�ساف والت�ساه������ل. وقد كانت هذه 

وىل، يف ح�������رص ال�سعر يف  ه������ي ال�سعوبة االأ

عيون ال�سبكة الهند�سية التي خاطها.

5- وال�سعوب������ة الثانية كان������ت املعنى، اإذ 

كيف حُت�سى املع������اين؟ وكيف حُتّدد؟ وكيف 

تقا�������س؟ )الكالم على املع������اين ي�سغل اجلزء 

كرب من كتاب »نقد ال�سعر«(: االأ

جلاأ هن������ا اإىل اأغرا�س ال�سع������ر الكربى: 

 )10(
املديح والهجاء والرثاء والو�سف والن�سيب

وح�رص ال�سفات املوجبة وال�سالبة يف كل منها 

)يعني اأح�سى نعوته������ا وعيوبها(. وعنده اأن 

العيوب يف املعاين هي نق�س �سفات النعوت، 

جمال: وهي )اأي النعوت( عنده، على االإ

�سح������ة التق�سي������م، �سح������ة املقاب������الت، 

�سحة التف�سري، التتمي������م، املبالغة، التكافوؤ، 

االلتفات.

اأما  العيوب عنده فهي اأ�سداد النعوت:

ف�ساد التق�سيم، ف�س������اد املقابالت، ف�ساد 

التف�س������ري، اال�ستحال������ة والتناق�������س، اإيق������اع 

املمتنع، خمالفة الُعرف، ن�سبة ال�سيء اإىل ما 

لي�س له.
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وهذا كله يعود اإىل اأن قدامة، يف حقيقة 

م������ر، ي������رى اأن ال�ساعر لي�س ل������ه اإال اأحد  االأ

موقفني: فاإم������ا اأن ميدح، واإما اأن يذّم! ففي 

يجاب، مينح �سفات  املديح هو يف موقف االإ

الف�س������ل )الف�سائل التي ه������ي، كما عرفها، 

عن������د اليونان: العق������ل وال�سجاع������ة والعدل 

والعف������ة(، ويف الهجاء هو يف موقف ال�سلب، 

ي�سل������ب هذه ال�سفات. فلي�������س لل�ساعر اإذن، 

أو  م������ر، اإال موقف واحد موجب ا يف نهاية االأ

�سالب!

فهك������ذا وقف قدام������ُة ال�ساعَر على هذا 

الراأ�س الدقيق، وترك������ه يف موقفه ال�سعب، 

وعزل������ه ع������ن رحاب الك������ون وجُل������ج احلياة 

ّد معانيه������ا، و�سّيق عليه جماالت  التي ال حُتَ

بداع، وهذا اأخطر ما يف نظريته النقدية  االإ

من ال�سيق.

6- من اأين جاء قدامة بهذه الف�سائل؟

م������ن اأفالطون. فهو يجعلها، يف الرجال، 

أين  على هذا النحو الذي يراه قدامة. ومن ا

و�س������ل اإىل توحيد موقف ال�ساعر، يف موقفه 

يجاب؟ ال�سعري، بني ال�سلب واالإ

لعله احل�������رص املنطقي ال������ذي مييل اإىل 

�سول، وتفريِعها عنها  �سي������اء يف االأ توحيد االأ

أو لعل������ه امل�سوه ملا جاء يف كتاب  يف الفروع، ا

اأر�سطو »فن ال�سعر« على نحو ما �رصح اإح�سان 

 وهو ماال منيل اإليه.
)11(

عبا�س يف كتابه،

وغاية ما ناأخذه هن������ا على قدامة: هذا 

احل�������رص الذهني للمع������اين، وهو ما ال تقبله 

يجاب  طبيعة ال�سعر، اإذ قد جتتمع �سفات االإ

ف������راد والتاأليف، يف �سعر،  كله������ا، يف حال االإ

ث������م ال يكون جيداً، على نح������و ما قلنا. وقد 

جتتمع �سفات ال�سل������ب يف �سعر، ثم ال يكون 

رديئاً اأي�ساً.

له������ذا كان يخالج قدام������ة اأحياناً بعجز 

نظريته عن معرفة جي������د ال�سعر من رديئه، 

نلمح������ه يف بع�س كالمه، يف موا�سع متفرقة 

من الكت������اب، يدعو فيها، دون اأن ي�سعر، اإىل 

�سقل الذوق، بالتاأم������ل يف النماذج ال�سعرية 

و�سربها، كاأن يقول يف بع�س املوا�سع: وهذا 

»ال يبع������د على من اأعمل الفكر واأح�سن �سرْب 

ال�سعر«!

7- ويبق������ى الكت������اب، مع ذل������ك، اإحدى 

دبي من  املح������اوالت اجلادة لتقريب النقد االأ

حدود العلم. وهي املح������اوالت التي ما تفتاأ 

تطالعنا يف اأدوار التاري������خ املختلفة، باأ�سماٍء 

وعناوي������ن ومذاه������ب كثرية، ترم������ي كلها اإىل 

حتقيق ه������ذا احللم الكب������ري: حتويل العمل 

�سا�س، على  النق������دي ال������ذي يَعتم������د، يف االأ

أث������ره به، يف حتكيم  ذوق الناق������د الب�سري وتا

بع�س املقايي�س املو�سوعية العامة، اإىل عمٍل 

ح�ساء واال�ستقراء  مو�سوعي بحت، يعتمد االإ
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أ�سا�ساً، لت�سييق م�سافات اخُللْف فيه، وليقّل  ا

حكام النقدية، وي�سعب  أو ينعدم اخلطاأ يف االأ ا

أو يتعذر، خ�سوعه الواعي  بعده على الناقد، ا

هوائه وميوله الذاتية. أو امل�ستور الأ ا

أبعد هذه املحاوالت كلها، حتى  ولكن، ما ا

دبية!. اليوم، عن طبيعة املادة االأ

1- ُطبع بتحقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد –القاهرة )اخلاجني( 1932.

2- طب��ع ه��ذا الكتاب اأول مرة �س��نة 1302ه� يف مطبعة اجلوائب، عن الن�س��خة اخلطية املحفوظ��ة يف مكتبة كوبريل يف 

الق�س��طنطينية.وعنها طبعت الطبعتان امل�س��ريتان باإ�سراف حممد عي�س��ى منون �سنة 1352ه� وكمال م�سطفى �سنة 

1367ه� وطبعة اأخرى �سدرت يف الهند.

خرية التي ُعني بها امل�ست�س��رق الهولندي بونيباكر �س��نة 1956، وهي اأح�سن الطبعات واأ�سحها،  ثم �س��درت الطبعة الأ

�سل الذي اأخذت عنه طبعة  عالم. وقد اعتمد املحقق اأ�سوًل اأخرى غري الأ برغم غفلة املحقق عن تنظيم فهر�س لالأ

اجلوائب وما نقل عنها.

3- عبد احلميد العبادي، امل�س��رف، مع طه ح�س��ن، على اإخراج كتاب »نقد النرث« ون�س��بته اإليه خطاأ، كما ات�سح لنا، يف 

احلا�سية ال�سابقة.

4- �سياأتي الكالم على هذا، من بعد اأي�ساً.

5- يف ه��ذه النقط��ة من احلكم، يل��زم اأن ُيراجع جمعه بن ال�س��ورة واملادة التي حتملها )يق�س��د املعن��ى واإن مل يذكره 

بال�سم(. وهي الوحدة التي �ساعت يف نقده، على الباحثن، يف اجلملة.

دبي عند العرب، �س190. 6- تاريخ النقد الأ

7- اقت�س��رنا هنا على روؤو�س امل�س��ائل النقدية التي ا�س��تمل عليها كتاب »فن ال�سعر«، ونن�سح بالعودة اإليه يف ترجمة من 

ترجماته، اإىل اإحدى اللغات التي ُترجم اإليها.

بداع )د.حمود ح�سن يون�س:  8- يرى بع�س الدار�س��ن اأن قدامة وفر لل�س��اعر، يف موقفه هذا، م�ساحة اأكرب من حرية الإ

بداع ال�س��عري وحرية ال�س��اعر« جملة جممع اللغة العربية بدم�سق – املجلد 83 اجلزء3( وانظر ما نقوله نحن من  »الإ

بعد، وما قلناه عن اللتزام ب�سدق النف�س، يف احلالن.

وانظر ما يقوله فيه اجلرجاين، من بعد اأي�ساً، يف »الو�ساطة«، اإذ مل يبح املبالغة والتزيُّد والكذب التي اأباحها قدامة لل�ساعر، 

فقد عدَّ املبالغة، كما راأينا، من ح�سنات ما تو�سف به معانيه.

9- يف ن�سبة الكتاب اإىل اجلاحظ خالف.

10- اأ�ساف اإليها، للعجب، الت�سبيه، فعّده غر�ساً من اأغرا�س ال�سعر.

ث��ر اليوناين فيه  دب��ي عند العرب ���س 197 -198. ثم انظر الف�س��ل اخلام�س اخلا�س بالنقد والأ 11- تاري��خ النق��د الأ

)�س186 189(. 
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 الحظنا تعّدد اهتماماته 
)1(

أنعمنا النظر يف �صخ�صية اإبراهيم اليازجي اإذا ا

 .
)2(

ومواهب������ه. فهو لغوي و�صاع������ر و�صحفي وفنان ير�صم ويع������زف على العود

يجابية.  أنه ميلك عدداً غري قليل من ال�صف������ات اخُللُقية االإ أي�صاً ا والحظن������ا ا

 والغنى، حا�رض 
)3(

هل������ه واأ�صدقائه، متوا�صٌع، عازٌف عن ال�صه������رة فه������و ويفٌّ الأ

 ملاٌح، معتزٌّ بكرامته وموقفه الوطن������ي، )عفيف النف�س، ظاهر 
ٌّ
البديه������ة، ذكي

أراد ال�صيخ جمرد  نفة اإىل حد الرتفع، وال�صيما يف ما يتعلّق باالرتزاق.. ولو ا
االأ

مارات العربية املتحدة. ناقد واأديب �سوري مقيم يف دولة االإ

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁

ò

اليازجيُّ ولغة اجلرائد

❁
د. �صمر روحي الفي�صل



اليازجيُّ ولغة اجلرائد

29 2009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

االرت������زاق لكان له مما ُفِط������ر عليه من دقة 

. وقد انعك�س 
)4(

ال�سناعة اليدوية خري �سبيل(

تعّدد �سف������ات اليازجي واهتماماته ومواهبه 

يف موؤلفاته وعند الذين كتبوا عنه، وترجموا 

. بيد اأن هذا التع������ّدد يف االهتمامات 
)5(

ل������ه

واملواهب وال�سفات مل يكن امل�سوِّغ احلقيقي 

اد النه�سة العربية يف الن�سف  النتمائه اإىل روَّ

الثاين من القرن التا�س������ع ع�رش. وبديهي اأن 

 التي ت�ستحق اأن يفخر بها 
)6(

اأرومته اليازجية

جماع  أبناوؤها، مل تكن اأي�ساً م�سوِّغاً لذلك االإ ا

على ريادة اإبراهيم اليازجي.

اإنني اأعتقد اأن هناك ثالثة اأمور خلَّدت 

اإبراهيم اليازجي، هي: عمله يف ال�سحافة، 

وبع�س �سعره، ونقده اللغوي. ول�سوف اأكتفي، 

ولني، مبا  مرين االأ أثناء احلديث ع������ن االأ يف ا

مر الثالث اخلا�س  أراه ب������ارزاً فيهما. اأما االأ ا

بالنق������د اللغ������وي عن������د اليازج������ي ف�ساأقدم 

حول������ه تف�سيالت متهد لتق������دمي كتابه )لغة 

اجلرائد(.

1- اليازجي وال�صحافة:

م اإبراهيم اليازجي خدمتني كبريتني  ق������دَّ

وىل ه������ي اإبداع������ه  لل�سحاف������ة العربي������ة. االأ

يف ح������روف الطباع������ة، والثاني������ة عمل������ه يف 

وىل فهي اإقدامه  أّما اخلدمة االأ ال�سحاف������ة. ا

على �سناعة حروٍف جديدٍة للمطبعة العربية 

ا�ستن������اداً اإىل موهبت������ه يف احلف������ر والر�سم. 

ذلك اأن ح������روف الطباعة العربية انتهت يف 

زمن اليازج������ي اإىل قاعدتني، هما: القاعدة 

 .
)7(

�سالمبولي������ة مريكاني������ة، والقاع������دة االإ االأ

وقد ابت������دع اإبراهيم اليازجي قاعدة جديدة 

جمع فيها ح�سنات القاعدتني املعروفتني يف 

زمان������ه، و�سميت قاعدت������ه )حرف �رصكي�س(؛ 

نه������ا �سبكت يف م�سبك خلي������ل �رصكي�س يف  الأ

، واأ�سبحت �سائعة يف غالبية املطابع 
)8(

بريوت

العربية. و)ا�سطناع هذه احلروف يحتاج اإىل 

دقة ومهارة ال يعرف مقدارهما اإال من يعاين 

ن احلرف ال يتمثل للطبع  ه������ذه ال�سناعة؛ الأ

اإال بع������د اأن يُحَفر عل������ى ق�سيب من الفوالذ 

حفراً دقيقاً، يُقال ل������ه با�سطالح الطباعة: 

ب. ثم يُ�رَصب عل������ى النحا�س �رصباً حتى  االأ

يُطبع غائراً يف النحا�������س، وي�سمونه حينئٍذ: 

م ي�سب������ون الر�سا�س،  م. وعلى ه������ذه االأ االأ

فيخرج احلرف املعروف يف املطابع. فال�سيخ 

كان ي�سطن������ع حرفاً على قيا�ٍس متو�سط بني 

بحرف  وال�سغرى،يُعرف  الك������ربى  احلروف 

)بنط 20(. وقد اتخذت������ه م�سابك القاهرة، 

وا�سطنع������وا له قوالب، و�س������اع ا�ستعماله يف 

أنه، كما قال خليل  . ناهيك عن ا
)9(

مطابعها(

�رصكي�������س يف �سحيف������ة )ل�سان احل������ال( يوم 

مات اإبراهيم اليازجي: )اإنه ُعني باخت�سار 

قاعدة احلروف املعروفة اإىل يومنا هذا، فردَّ 

مهات اإىل ُخم�������س ما هي عليه، باأن  عدد االأ
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أّماً، حال كون عددها  ح�رصها يف نحو �ستني ا

د  . وقد مهَّ
)10(

يف املاألوف ال يقل عن ثالثمئة(

مارون عبود لكالم خليل �رصكي�س بقوله: )ومل 

يك������ن ال�سيخ كاتباً و�ساع������راً وعاملاً فقط، بل 

كان ي�������رصب يف كل فنٍّ ب�سهم. يُح�سن الر�سم 

خري هو الذي  والت�سوير واحلفر. وه������ذا االأ

دفعه اإىل خلق ه������ذه احلروف اجلميلة التي 

تطبع بها كتبنا اليوم، فمن نظر اإىل احلرف 

املطبعي القدمي وقابل������ه بحرف اليوم ي�ساأل 

.
)11(

جر( لل�سيخ ُح�ْسَن اجلزاء واالأ

أّن اخلدمة اخلا�س������ة ب�سناعة  �سحي������ح ا

حروٍف جدي������دة للطباع������ة، واخت�سار عدد 

أّمهاته������ا، تنب������ع من موهب������ة اليازجي، ومن  ا

أبيه  ولوع������ه عندم������ا كان فت������ى يرتدد م������ع ا

م������ريكان، ويالحظ  نا�سي������ف اإىل مطبعة االأ

�سناعة احلفر الت������ي يتقنها اأخوه ن�سار، بل 

، ويبتدع 
)12(

ختام وال�سور والنقو�س يحفر االأ

مفكرة حائط عربية )روزنامه(. و�سحيٌح اأن 

لدي������ه موهبتني اأخريني اأعانت������اه على ذلك، 

 غ������ري اأن ال�سحيح 
)13(

هم������ا الر�سم واخلط.

أنه وظف  أي�س������اً هو ريادته التي تكم������ن يف ا ا

مواهبه يف اأمٍر جديٍد مفيٍد للنه�سة العربية؛ 

اأمر اأدرك اليازجي حاجة العرب اإليه، وراح 

يبذل الوقت واجله������د يف ابتداعه وتقدميه 

للعاملني يف هذا احلق������ل، دون اأن يبغي من 

أو ي�سعى اإىل اإعالنه والتباهي  ورائه التجارة، ا

ن قيمة الثقاف������ة العربية هي وحدها  ب������ه؛ الأ

التي �سغلته وحفزته اإىل هذا العمل اجلليل.

مها اليازجي  اأما اخلدمة الثانية التي قدَّ

لل�سحاف������ة فهي ابتداعه م������ا ن�سميه اليوم: 

أن������ه اآمن باأثر  )ال�سحاف������ة الثقافية(. ذلك ا

ال�سحاف������ة يف الفع������ل التنوي������ري. فعمل يف 

�سباب������ه يف جمل������ة )اجِلنان( لبطر�������س �سليم 

الب�ست������اين، ث������م يف جملة )النج������اح( ليو�سف 

لفون ع������ام 1872. وت������وىّل حترير جملة  ال�سَّ

)امل�سب������اح( لنقوال نقا�س واأخي������ه جان التي 

�سدرت ع������ام 1880. واأ�سدر م������ع الدكتور 

ب�سارة زلزل وخليل �سع������ادة جملة )الطبيب( 

عام 1884، فمجل������ة )البيان( التي اأ�سدرها 

مع الدكتور ب�سارة زلزل يف م�رص بني )1897 

. وا�ستقل اأخرياً مبجلة )ال�سياء(  
)14(

)1898-

أن�ساأها عام1898 يف م�رص، وبقي يتابع  التي ا

. والوا�سح 
)15(

اإ�سدارها اإىل وفاته عام 1906

أّن خ������ربة اليازجي ال�سحفية جتلت يف جملة  ا

، اإذ جعل هذه املجلة منرباً ثقافياً 
)16(

)ال�سياء(

آماله  للتعب������ري عن حاجات ال�سعب الثقافية وا

واآالمه، خمالف������اً بذلك ما يراه يف ال�سحف، 

آنذاك، من ع������زوف عما ير�سد  وه������ي كثرية ا

النا�س اإىل م�ساحلهم، ويعرفهم باأو�ساعهم، 

ول  ويرتقي بثقافتهم. وقد كتب يف املجلد االأ

 منتقداً ال�سحافة يف م�رص: 
)17(

من )ال�سياء(

)اإذا تفق������دت تلك اجلرائ������د وجدت اأكرها 
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بعيداً عن املنزع الذي تقت�سيه 

حال������ة القطر، غ������ري متلق تلك 

مة من  النه�س������ة مبا يرف������ع االأ

الوجهة  ويقتاده������ا يف  كبوتها، 

الت������ي ه������ي طري������ق �سعادته������ا 

د  ن اأكرها على تعدُّ وفالحها؛ الأ

نزعاتها، واختالف مذاهبها، ال 

خطة لها اإال اأحاديث ال�سيا�سة 

أربابه������ا.. وكاأنها ال  ومزاع������م ا

ت������رى يف كل ما ناب البالد من 

والتهافت  والوه������ن،  التاأخ������ر، 

يف دركات اخلم������ول واله������وان، 

واالنغما�������س يف رده������ات الذل 

قالم  والفق������ر، م�رصفاً لتلك االأ

عن ه������ذا ال�سبيل ال������ذي يزيد 

مة عل������ى وهنها وهناً، ويفت  االأ

ويوهن  جامعته������ا،  اأع�ساد  يف 

رك������ن احتاده������ا، ويف�سم ع������روة اجتماعها، 

)18(
ويقذفها يف هوة اخلراب(.

اأن ال�سحاف������ة ر�سالة  اعتقد اليازج������ي 

أو  تنويري������ة تثقيفية ولي�ست اإعالماً �سيا�سياً، ا

اإحاط������ة باأخبار املتنفذي������ن ومباذلهم. وهذا 

االعتقاد هو م�س������وِّغ هجرته من بريوت اإىل 

القاهرة. ففي م�رص متنف�س للقول ال�سحفي 

راء  افتقرت اإليه ب������ريوت، وفيها تعدد يف االآ

تراك به يف ب������ريوت، بل بدوؤوا  مل ي�سم������ح االأ

ي�سيقون حريات النا�س، ويراقبون ال�سحف، 

وي�سادرونه������ا عندما ي������رون فيها ما يخالف 

ال�سيا�س������ة العثمانية يف الب������الد العربية. ومل 

يكن اإبراهيم اليازجي اأول ال�سحفيني الذين 

هرب������وا من بالد ال�سام اإىل م�رص. فقد �سبقه 

، )كادت 
)19 (

رواد اآخرون من �سوري������ة ولبنان

آراوؤهم يف النقد ت�ستقيم على طريقة، وجتري  ا

ن������ون مدر�سة نقدية،  على ن�س������ق، بحيث يكوِّ

. وقد 
)20(

متثلها كتاباته������م اأفراداً وجمتمعني(
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ُدعيت مدر�سة هوؤالء املهاجرين ال�سحفيني، 

بعد ذلك، باملدر�س������ة ال�سامية، وهي مدر�سة 

ُعرفت باإ�سهامها ال�سحفي يف الرقي العلمي 

واالجتماع������ي واللغ������وي. ولليازج������ي �سمن 

أ�سلوب رائق  ه������ذه املدر�سة نر فني جميل، وا

أ�سلوب العلماء واملوؤرخني  �سائق قريب م������ن )ا

، واإن كان اإن�ساوؤه 
)21(

والكتاب االجتماعي������ني(

ٌع ال يخلو من ظرف  يف ر�سائله منم������ق ُم�سجَّ

 .
)22(

)كاأنه ال�سعر، اأو فوق الكثري من ال�سعر(

املع������روف اأن اليازج������ي كان يدق������ق يف 

لغ������ة املق������االت الت������ي ين�رصه������ا؛ الهتمامه 

باللغ������ة ال�سليم������ة، وحر�سه عل������ى اأن تخلو 

لغ������ة )اجلرائد( من اخلل������ل واخلطاأ. )ومما 

أن������ه اأبرق مرة من  ُروي عن������ه، لعلها مبالغة، ا

�سكندرية اإىل مدير جملته ال�سياء، يطلب  االإ

منه اأن يُعيد طبع اأحد كراري�س عدد املجلة اإْن 

 .
)23(

مل ي�ستط������ع اإبدال الباء بفي يف عبارة ما(

أنه كان يرتجم املقاالت  أي�ساً ا واملعروف عنه ا

ذات املو�سوعات الكيميائية والفيزيائية من 

نكليزية، حتى ظن كثريون اأن  الفرن�سي������ة واالإ

الكيمياء والفيزياء من مواهبه العلمية. وما 

ن اليازج������ي كان ولوعاً باأن  ه������ي كذل������ك؛ الأ

ت�سم جملة ال�سي������اء كل جديد مفيد للقراء 

داب، جت�سيداً  العرب يف العلوم والفنون واالآ

أدبية ثقافية.  ل�سعار املجلة املعلَن: اإنها جملة ا

ومل يك������ن اليازج������ي اأحادي النظ������رة، ال يرى 

أ  من الدنيا غري جملت������ه ال�سياء، بل كان يقرا

خ������رى، ويتابع لغتها،  ال�سحف واملجالت االأ

وينقدها يف جملته دون اأن ي�سمي اأ�سحابها، 

حتى اإن كتابه )لغ������ة اجلرائد( ا�ستخرج من 

ول  املقاالت النقدية التي كتبها يف املجلد االأ

من ال�سياء، ف�ساًل ع������ن املقاالت التي تربز 

حبه املناق�سة واجلدل، وهي مقاالت تو�سح 

أنه اإذا اأحب �سما،  جانباً من طبيعته، مفاده ا

واإذا كره نفر، وق������د يتع�سب ويق�سو اأحياناً. 

ولك������ن الغالب عليه هو الت�سامح والرغبة يف 

اإي�سال العلم اإىل النا�س.

عر: �- اليازجي وال�ضِّ

اإبراهيم اليازجي �ساعر معروف، لي�س له 

كثري م������ن الق�سائد، و مل يخل������ف غري ديوان 

واحد، هو )العقد(، كان كتب ق�سائده بخطه 

الفار�سي اجلميل. وبق������ي الديوان خمطوطاً 

اإىل اأن ن�������رصه خليل حبيب اليازجي ابن اأخي 

اإبراهيم. فقد �سافر خلي������ل اإىل اأوروبة عام 

1914، بعد وفاة اإبراهي������م اليازجي بثماين 

�سن������وات تقريب������اً، وا�سط������ر اإىل البقاء فيها 

وىل. وقد اأفاد  لن�سوب احل������رب العاملي������ة االأ

م������ن وقت������ه هناك، ب������اأن )اأخذ دي������وان عمه 

بالفوتوغ������راف، بخطه الفار�س������ي اجلميل، 

وحفره على الزنك ليطبع������ه. وملا �سافر اإىل 

الربازيل طبعه، واأ�ساف اإليه ما كان من�سوراً، 

. ثم ُطبع 
)24(

اأو خمطوطاً يف اأوراق منث������ورة(
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الدي������وان طبعة جدي������دة يف دار مارون عبود 

ع������ام 1983، وقدم له م������ارون عبُّود نف�سه. 

بيد اأن �سعر اليازجي، عموماً،  لي�س غزيراً. 

أك������ره يف �سبابه، ثم تردد كثرياً يف  فقد قال ا

عر يف رجولت������ه، وهجره يف كهولته  نظم ال�سِّ

ومل ي�ستطع اأحد اأن يُعيده اإليه. ولهذا ال�سبب 

ي�سح ت�سنيف اليازجي بني ال�سعراء  العرب 

املقلني الذين ينظمون يف املنا�سبات والتهاين 

تراح �سعراً لي�س فيه غري النظم.  فراح واالأ واالأ

وهذا اأمر كان اليازجي نف�سه يعرفه، ويدرك 

أنه و�سعره، مل يُخلقا له، ف�ساًل عن اأن ق�سائده  ا

القليلة التي خلدته يف عامل ال�سعر لي�ست لها 

 ،
)27(

، واملديح
)26(

والرثاء
 )25(

عالقة بالتواري������خ

وهي ق�سائد تنم على الروح القومية العربية 

آنذاك؛ اأي اإنها  ق�سائد  تراك ا املناه�سة لالأ

جت�س������د وظيفة ال�سع������ر خ�سو�س������اً، والفن 

عر  عموماً، يف مفهوم اليازجي. فاإذا كان ال�سِّ

مثلها فاملفيد اأن ي�ستمر فيه، واإال فال. 

اإن الق�سائد القليلة التي خلَّدت اإبراهيم 

اليازجي يف عامل ال�سعر نبعت من مناه�سته 

ت������راك، ودعوت������ه اإىل ا�ستقالل العرب عن  االأ

العثماني������ني. وهذا هو ال�سب������ب الذي جعله 

 التي 
)28(

ينت�س������ب اإىل جمعية ب������ريوت ال�رصية

ته������دف اإىل )�سلخ لبن������ان و�سورية عن ج�سد 

. كم������ا انت�سب مع 
)30(

ال�سلطن������ة العثماني������ة(

اً  اآخري������ن اإىل اأحد املحاف������ل املا�سونية )ت�سرتُّ

واإخف������اًء لن�ساطهم املع������ادي للدولة الرتكية، 

خ������اء املا�سوين يُفرت�س في������ه اأن يحافظ  فاالإ

.
)31(

على عدم اإف�ساء ال�رص(

أّولها  وكتب يف هذه الفرتة ثالث ق�سائد، ا

ق�سيدته البائية، ومطلعها:

يُّها الَعَرُب
أ تنبَّهوا وا�ستفيقوا ا

َكُب فقد طمى اخَلْطُب حّتى غا�ست الرُّ

، ومطلعها:
)32(

والثانية ق�سيدته ال�سينية

وان���������ْض الأ ال���ِغ���ْي���د  ���ِل�������َض  جَمْ َدْع 

���واع�������ْض وه�����وى ل���واِح���ِظ���ه���ا ال���نَّ

، ومطلعها:
)33(

والثالثة ق�سيدته امليمية

����ه����ا ال�����َع�����َرُب ال����ك����راُم �����ض����الٌم اأيُّ

وج������اَد ُرب������وَع ق��ط��رك��ُم ال��َغ��م��اُم

انت�رصت هذه الق�سائد الثالث بني العرب 

انت�سار النار يف اله�سيم، دون اأن يعرف اأحٌد 

ن اليازجي مل ين�سبها اإليه،  ا�سم �ساحبه������ا؛ الأ

بل كتم ه������ذه الن�سبة عن اأ�سدقائه املقربني، 

ت������راك الذين كان������وا يبحثون  خوفاً م������ن االأ

عن ال�ساعر الذي جع������ل العروبة ت�سحو يف 

وجدان������ات العرب، وحتفزه������م اإىل )التحرر 

. واإن 
)34(

وحتطيم القيود ونبذ الذل والهوان(

أبياتها اإىل ال�سعف، وعانت بع�س  مالت بع�س ا

. ولع������لَّ الزمن الذي 
)35(

قوافيها م������ن القلق

قيل������ت فيه ه������ذه الق�سائد، وه������و �ستينيات 

القرن التا�سع ع�رص و�سبعينياته، اأ�سفى عليها 

أن�سودة  همية، وجعله������ا ا ق������دراً كبرياً م������ن االأ
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عر  العروبة يف مواجهة الترتيك، وحرباً بال�سِّ

أداة القمع الرتكي. ومن  يف مواجه������ة الع�سا ا

عري يف الفعل  �سهامه ال�سِّ ثم خلد �ساحبها الإ

التنويري.

3- اليازجي واللغة:

ت�سري �سرية اإبراهيم اليازجي اإىل اأن اللغة 

نها يف  العربية كانت �سيئاً رئي�ساً يف حياته؛ الأ

أ�سا�س العروبة، والهوية املميزة لها،  مفهومه ا

وعامل التوحيد فيها. ومن ثم اعتقد اليازجي 

اأن العناية باللغة العربية واجب قومي، يجب 

النهو�س به يف الكتب وال�سحف واملجالت، 

أثن������اء التعريب والتاألي������ف واملحا�رصة،  ا ويف 

دب باأجنا�سه كلها.  ف�ساًل عن التدقيق يف االأ

أّن اإبراهيم اليازج������ي ُربِّي على حّب  ذل������ك ا

أبي������ه نا�سيف، ويف  اللغ������ة العربية يف منزل ا

البيئة الثقافي������ة التي كانت حتيط به. ون�ساأ 

على حفظ الق������راآن الكرمي وال�سعر العربي، 

والتنقيب يف املظاّن اللغوية الرئي�سة. وعزز 

موهبته اللغوية عمله يف تقومي التوراة )العهد 

 ،
)37(

، وت�سحيح بع�س كتب والده
)36(

القدمي(

، وان�رصافه �سطراً من حياته 
)38(

وغري وال������ده

������اه: )الفرائد  اإىل تاألي������ف معج������م لغوي �سمَّ

، ونقده لغة 
)39(

احل�سان من قالئد الل�س������ان(

الكتب الت������ي كانت تُهدى اإليه، وم�ساركته يف 

.
)40(

امل�ساجالت اللغوية

ه������ذا احلر�س على �سالمة اللغة العربية 

يف ال�سح������ف واملج������الت، ويف الت�سوي������ب 

والت�سحيح وامل�ساجلة، قاد اإبراهيم اليازجي 

أم������ور لغوي������ة، منه������ا: حماولت������ه تاأليف  اإىل ا

معجم: الفرائد احل�س������ان يف قالئد الل�سان 

عام 1870، وتوّقفه ع������ن متابعته الن�رصافه 

اإىل التدقيق اللغ������وي للتوراة، ثم عودته اإليه 

ع������ام 1881 بتحري�س من جمل������ة املقتطف 

أياً  لو�س������ع معجم مدر�س������ي حديث. ولك������ّن ا

من هذي������ن امل�رصوع������ني مل يُكتَ������ب لليازجي 

اأن يف������رغ منه. كما قادت������ه مالحظته حاجة 

اللغ������ة العربي������ة اإىل امل�سطلح������ات العلمية 

جنبي������ة، اإىل اأن يقدم 
املقابل������ة للم�سميات االأ

آراءه يف و�سع امل�سطلحات، واإىل اأن يناق�س  ا

امل�سطلح������ات التي و�سعها ر�سفاوؤه، واإىل اأن 

يب������ادر اإىل و�سع امل�سطلحات، كما هي حاله 

تية التي و�سعها  يف امل�سطلح������ات العربية االآ

:
)41(

جنبية ملقابالتها االأ

Cravate ربة االأ

اال�ستعهاد

Assurance 

�رصب االأ

Plombagine 

نبوبيات االأ

Bacilles 

البائنة

Dot 
البيئة

Milieu 

التاألق 

Phosphorescence
التليد

Acclimatation 

اجلناح

Balcon 

احلاكي

Phonograph 

احل�ساء

Soupe 

احل�رص

Myopie 
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احلوذي

Cocher 
الدراجة

Bicyclete 

الدريئة

Ecran 

الذريرات

Microcoque 

الراجبيات

Bacteries 
الرثية

Rhumatisme 

الرعاد

Torpille
ال�سفع

 Tache

ال�ساري

Poratonnerie
ال�سبنزي

Chimpanze

ال�سحنة

Police
ال�سعار

Armoiries

ال�سعرية

Brosse
ال�سلع

Fuseau

الطارئة

 Colonie
الطربخي

Gutta-percha

الطالء

Vernis 
الكفاف

 Cadre

اللهاة

 Valve
اللولب

 Vis

املاأ�ساة

Tragedie 

املتمعجات

 Vibrions

املجلة

 Revue
املحبب

 Granit

امل�سلد

Impermeable
املق�سف

 Buffet

امل�سقلة

 Guillotine
املن�سحة

Douche 

الناب�س

 Ressort

أي�ساً اقرتاح������ه م�سطلح )النُّوام(  ومنها ا

ملر�س النوم، وم�سطلح )املداد( لقلم احلرب. 

ومن امل�سهور تعليقه على تعريب اأحمد زكي 

أتوموبيل( بكلمة )�سيارة(. فقد قال يف  كلمة )ا

ل له يف  أثناء هذا التعليق اأموراً مهمة �ستُ�سجَّ ا

اأي حديث عن قواعد التعريب، وعن �سفات 

القائمني به: )اأكر ُكتَّاب اجلرائد ومكاتبوها 

م������ن ال������كالم يف ه������ذه اللفظ������ة، فمنهم من 

ا�ستح�سنها وجرى عليه������ا يف كتابته، ومنهم 

من اخت������ار ا�ستبدالها باجلوالة، اأو اجلوابة، 

أو اخل������ذروف، اأو  أو الدوام������ة، ا أو ال������دوارة ا ا

دباء  حد االأ أينا اأم�س كالم������اً الأ املغ������زل.. ورا

يف جري������دة املوؤيد الغراء يق������ول اإنه قراأ يف 

القامو�س؛ اأي يف املعجم الفرن�ساوي العربي، 

أوتوموبيل بعربة �َسبُوح.. على  تعريب كلم������ة ا

أنه ال يخفى اأن كل واحدة من هذه الكلمات  ا

عجمية،  ال توؤدي املعنى الو�سع������ي للفظة االأ

ن هذه اللفظة  وال ذلك مما ميكن يف لغتنا؛ الأ

مركبة من كلمتني.. فال �سبيل اإىل التعبري عن 

مدلولها بلفظة واحدة، ف�ساًل عن اأن اأو�ساع 

اللغة ال ميكن اأن تتناول جميع املعاين، ولكن 

امل������دار يف اأكرها على الُع������رف واملجاز كما 

هو معلوم، وحينئٍذ فاأي لفظة وقع االختيار 

عليه������ا، وتواطاأ الكتاب على ا�ستعمالها بهذا 

أنه  املعن������ى، اأدته بال خوف والتبا�������س. على ا

لفاظ  البد واحلالة هذه من اختيار اأقرب االأ

اإىل املعن������ى املق�سود، بحيث ي�سح نقلها اإليه 

على اأقل ما ميكن م������ن التكلف. وهذا البّد 

أنا�ٌس من  لتحقيق������ه من اأن يتوىل البحث فيه ا

ثقات علماء اللغة، الواقفني على �رص و�سعها 
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وا�ستقاقه������ا، بحي������ث يكون له������م فيه احلكم 

الف�سل ال������ذي ال معقب عليه. وال يخفى اأن 

مث������ل هذا ال ميكن احل�س������ول عليه بو�ساطة 

أما اأوالً فلما يف ذلك من تعري�س  اجلرائد. ا

ن يتناوله من لي�س من اأهله، اإذ  هذا البحث الأ

لي�س كل كتابنا عارفني باأ�رصار اللغة ومعاين 

و�س������اع، فيك������ر اللغط على غ������ري فائدة.  االأ

ن البحث على هذا الوجه ال  واأما الثانية فالأ

يلب������ث اأن ي�سري مناظرة، اإذ كل من يبدي يف 

أي������اً، ويعلن به يف اجلريدة،  اإحدى امل�سائل را

أيه، ويود تاأييده. وحينئٍذ  البد اأن يتع�سب لرا

نه يوؤدي  ي�سب������ح البحث عقيماً، بل م�رصاً؛ الأ

مر بتًة، وذهاب ال�سليم بجريرة  اإىل �سياع االأ

ال�سقي������م. ولكن اإذا كان ثم������ة نه�سة �سادقة 

أ عليها من  لت������اليف اأمر اللغة، و�سد ما ط������را

مر ال ي�ستغني عن  الثلم، فالذي عندنا اأن االأ

أنا�س من جهابذة  تاأليف جممع لغوي يُختار له ا

اأهل اللغة والعلم،ويوكل اإليهم النظر يف هذه 

امل�سائ������ل، في������دور البحث فيه������ا بني جدران 

املجمع ال عل������ى �سفحات اجلرائد. وما يقع 

جم������اع عليه يُْعلَن ب������ه يف اجلرائد، اأو يف  االإ

.
)42(

كتاب خم�سو�س ليكون عليه اال�ستعمال(

هذا الن�س الذي نُ�رِص يف املجلد الثالث من 

جملة ال�سي������اء )عام1900غالباً( لي�س تعليقاً 

وتوموبيل ب�سيارة فح�سب، بل  على تعريب االأ

ه������و تاأ�سيل حلركة التعريب عموماً. �سحيح 

وتوموبيل( مركبة، ولكن احلد�س  اأن كلمة )االأ

اللغوي ال�سلي������م عند اإبراهيم اليازجي دفعه 

اإىل ال�س������واب الذي ي�سم������ح بتعريبها بكلمة 

ن اللغة، كما ن�س  واحدة، هي: ال�سي������ارة؛ الأ

اليازج������ي نف�سه، ال ميك������ن اأن تتناول املعاين 

جميعها، ومن ثم البد من اللجوء اإىل )الُعْرف( 

و)املج������از(. وقد كان حد�س اليازجي دقيقاً، 

أقرَّ الزمن واال�ستعمال تعريب اأحمد زكي،  اإذ ا

فاأ�سبح������ت لفظة )ال�سي������ارة( �سائدة �سائعة، 

وتال�ست من اال�ستعم������ال العامي يف احلياة 

اليومية، ومن اال�ستعمال الف�سيح، الرتجمة 

أوتوموبي������ل(. وما هو اأكر اأهمية  احلرفية )ا

من ذلك كله راأي اليازجي يف اأن )ال�سحف( 

قرار التعريب املنا�سب  لي�ست املكان املالئم الإ

جنبية، بل هو امل������كان املنا�سب  لف������اظ االأ لالأ

لذيوع م������ا يتفق العارفون علي������ه. وقد قرن 

اليازج������ي هذا ال������راأي ال�سائب براأي دقيق، 

اأ�سبح بعد ذلك قاعدة، هو احلاجة اإىل اإن�ساء 

جممع لغوي يتوىل مهمة التعريب، وينه�س به 

جهابذة اللغة والعل������م. وقد حتقق ذلك بعد 

�سن������وات، اإذ ظهر يف ع������ام 1919 اأول جممع 

لغوي عربي يف دم�سق، ه������و املجمع العلمي 

العربي، و�سم هذا املجمع،واملجامع الالحقة 
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ردن وليبيا، اأع�ساء  يف القاهرة وبغ������داد واالأ

من اأهل اللغة والعلم معاً، ولي�س بينها جممٌع 

اكتفى باأهل اللغة وحدهم، تبعاً حلاجة اللغة 

اإىل اخت�سا�سات متنوعة.

ولي�س بخ������اٍف على اأحد ما لل�سحف يف 

أث������ر يف النه�سة العربية.  زمن اليازجي من ا

وله������ذا ال�سبب كان من البديهي اأن تربز على 

�سفحاته������ا م�ساجالت حول اللغ������ة، عنوان 

الهوية العربية، واأن ي�سود ت�سويب االأغالط 

دب واللغة والعل������م. والوا�سح،  أه������ل االأ بني ا

بالن�سب������ة اإىل رجل عا�س يف مظان اللغة مثل 

اإبراهيم اليازجي، اأن ترتجح مناق�ساته اللغوية 

بني الهدوء واحلما�سة وال�سخرية، واأن ت�سل 

اأحيان������اً اإىل املهات������رة، واإىل ت�سكيل فريق من 

عداء، من )مثل �ساحبي املقتطف و�سعيد  االأ

، مل تكن هناك 
)43(

ال�رصتوين و�سكيب اأر�سالن(

حاج������ة اإىل ت�سكيله وعدائه لو جرى النقا�س 

هادئ������اً علمياً، كما هي ح������ال املناق�سة التي 

جرت بني اليازجي واأحمد فار�س ال�سدياق.

مر فاإن لغوياً معا�رصاً ثقة ن�س  مهما يكن االأ

بو�سوح على اأن اليازج������ي )ُعرف باإحاطته 

أنه غزير املادة فيما يكتب،  ور�س������وخ قدمه، وا

أن������ه نبه على عرات جم������ة، فكانت اأقواله  وا

 ولكن 
)44(

منجم������اً يروده كثري من املوؤلف������ني(.

التقدير مل يحجب عن هذا اللغوي الثقة، وعن 

غ������ريه من الثقات، نق������د الت�سويبات اللغوية 

الت������ي قدمها اليازج������ي. اإذ كان مينع اأحياناً 

)�سحيح������اً ال �سبهة فيه لناظ������ر، وم�ستقيماً 

 فقد منع 
)45(

خذ اأو عائب(. ال �سبي������ل عليه الآ

أ�سدل( مبعنى )�سدل(، و)اأالم( مبعنى )الم(؛  )ا

ن هن������اك معاجم مل تذكر هاتني اللفظتني.  الأ

ولو احتاط اليازجي لعرف اأن معاجم الل�سان 

والقامو�س والت������اج واملخ�س�س �سمت ن�ساً 

أ�سدل( مبعنى )�سدل(. كما  �رصيحاً على اأن )ا

اأن )اأالم( مبعنى )الم(، ورد �رصيحاً اأي�ساً يف 

الل�سان وامل�سباح والتاج.

ولي�������س بالغري������ب اأن جتم������ع ت�سويبات 

اليازجي اللغوية املن�سورة يف جملة )ال�سياء( 

يف كت������اب عنوان������ه )لغ������ة اجلرائ������د(. فهذا 

لفاظ والعبارات التي �سوبها  الكتاب ي�سم االأ

اليازجي، ونبه بو�ساطتها على االأغالط التي 

ر�سده������ا يف ال�سح������ف الكث������رية التي كانت 

ت�س������در يف زمنه. وكان ه������دف اليازجي هو 

تنقية اللغة العربية من �سوائب اللحن، ولهذا 

أ�سماء  أ�سماء ال�سحف، وال ا ال�سبب مل يذك������ر ا

غ������الط، بل جلاأ اإىل  الذي������ن اقرتفوا هذه االأ

املناق�س������ة العلمية الهادئ������ة، وقدم يف حدود 

لفاظ  آه �سواب������اً يف االأ علم������ه وجهده م������ا را

والعب������ارات التي انتقده������ا. ولي�س بالغريب 

أي�ساً اأن يوؤلف حممد �سليم اجلندي كتاباً يف  ا

الرد على كت������اب اليازجي، عنوانه: )اإ�سالح 

 فاليازجي 
)46(

الفا�سد من لغ������ة اجلرائ������د(،
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لغوي ثقة، وت�سويباته مو�سع اهتمام ونقا�س. 

ولك������ن الغريب اأن يبقى كتاب )لغة اجلرائد( 

طوال ق������رن ونيف ِخلواً م������ن التدقيق، وهو 

الكتاب الذي اأحيا التقليد

 اللغوي العرب������ي العريق؛ اأق�سد التقليد 

غ������الط اللغوية  ال������ذي حر�س على ر�سد االأ

يف كت������ب عرفت بكتب اللحن. ذلك اأن كتاب 

)لغة اجلرائد( فاحتة كتب اللحن يف الع�رص 

احلديث، �سبقه �ساكر �سقري يف: ل�سان غ�سن 

البان يف انتق������اد العربي������ة الع�رصية )بعبدا 

1891(، وت������اله كثري من الكت������ب غري كتاب 

حممد �سلي������م اجلن������دي، منه������ا: ردُّ ال�سارد 

اإىل لغ������ة القواعد جلرج�������س �ساهني عطية 

�سعد  )ب������ريوت 1921(، و:تذكرة الكات������ب الأ

داغر )القاهرة 1923(، و: التنبيه على غلط 

اجلاهل والنبي������ه البن كمال با�س������ا )دم�سق 

براهي������م املنذر  1925(، و: كت������اب املن������ذر الإ

)ب������ريوت 1927(، دون اأن تتوقف، بعد ذلك، 

حركة التاأليف يف حقل الت�سويب اللغوي.

واحل������ق اأن احلدي������ث ع������ن كت������اب )لغة 

أنني اأملك  . ذلك ا اجلرائ������د( يحتاج اإىل ت������اأنٍّ

وىل الت������ي ُطبعت يف  ن�سخة م������ن الطبعة االأ

)مطبع������ة التقدم ب�سارع حممد علي مب�رص(. 

وهذه الطبعة غري موؤرخة. كتب على غالفها 

وىل  اخلارج������ي )وقف على طبعه������ا للمرة االأ

م�سطف������ى توفيق املوؤيدي(. كم������ا ُكتب على 

أي�ساً: )وه������ي املقاالت  غالفها اخلارج������ي ا

التي ن�رصت تباعاً يف جمل������ة ال�سياء الغراء، 

وق������د اأحلقت بها الت�سحيح������ات الواردة يف 

بع�س ف�س������ول جملت������ي البي������ان وال�سياء(. 

ه������ذه الطبعة يف �سبع������ني �سفحة من القطع 

الكبري، ولكن الظ������ن يذهب اإىل اأن اليازجي 

مل يوؤل������ف الكتاب، بل �سم������ح مل�سطفى توفيق 

ول من  املوؤيدي بن�سخ ما كتب������ه يف املجلد االأ

جمل������ة ال�سي������اء )ع������ام1898(، دون اأن يغري 

فيه حرفاً. وق������د انتهى ما كتبه اليازجي يف 

ن م�سطفى  ال�سفح������ة الثامنة وال�ستني، فدوَّ

توفيق املوؤيدي كلمة )انتهى(، ثم قال بعدها: 

)يقول جامع ه������ذه النبذة، ومت������ويل طبعها 

م�سطفى توفي������ق املوؤيدي: هذا اآخر ما جاء 

يف جمل������ة ال�سياء الغراء من الكالم على لغة 

قالم  اجلرائد، وت�سحيح ما تداولته فيها االأ

وهام. وقد ع������رُت على ت�سحيحات  م������ن االأ

ألف������اظ الكتاب، ذكرت متفرقة  أُخر لبع�س ا ا

يف بع�������س ف�س������ول جملة البي������ان، ويف باب 

�سئل������ة واأجوبتها من جملة ال�سياء، فراأيت  االأ

اأن اأزيده������ا هنا توفيًة للفائدة، بعد ا�ستئذان 

املوؤلف الفا�س������ل يف �سياغتها على ن�سق ما 

أ باإيرادها  أبدا أن������ذا ا ذكر يف هذه املقالة. وها

عل������ى ترتيبه������ا، وب������اهلل التوفي������ق(. ثم ذكر 

املوؤيدي بع�������س االأغالط وت�سويب اليازجي 

لها. وبذلك انتهى كتاب لغة اجلرائد.
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بيد اأن حممد �سليم اجلندي األف كتاباً يف 

الرد على كتاب )لغة اجلرائد(، طبعته مطبعة 

التقدم بدم�سق عام 1925/1343، دون على 

أنه )يحتوي على نقد كتاب  غالفه اخلارجي ا

لغة اجلرائد لل�سيخ اإبراهيم اليازجي، والرد 

على ق�سطاكي اأفندي احلم�سي(. وقد جرى 

اجلن������دي على نهٍج واح������ٍد يف كتابه، اإذ كان 

يذكر كالم اليازج������ي، حمدداً ال�سفحة التي 

ورد فيها، ث������م يرد عليه. والالفت للنظر اأال 

رقام يف الن�سخة  يكون هناك تطاب������ق بني االأ

رقام يف الن�سخة  التي رجع اإليها اجلندي واالأ

التي اأملكها من كت������اب )لغة اجلرائد(، واأن 

ألفاظ وعبارات لي�س لها  ي������رد اجلندي على ا

ذكر يف الطبعة التي اأملكها من لغة اجلرائد. 

وه������ذا يعني اأن هناك طبع������ة ثانية من )لغة 

اجلرائ������د(، هي الطبع������ة التي رج������ع اإليها 

اجلن������دي، وفيها زيادة يف ع������دد ال�سفحات 

لفاظ ع������ن الطبعة الت������ي اأملكها. يوؤكد  واالأ

لفاظ  ذلك اأن لفظة )ال�سفا�سف( هي اآخراالأ

االثنتني والثالثني التي علق عليها اجلندي، 

وذكر اأن هذه اللفظ������ة مذكورة يف ال�سفحة 

ع�رصي������ن ومئ������ة. والوا�سح بالن�سب������ة اإيّل اأن 

الطبعة الت������ي اأ�سدرها نظري عبود من )لغة 

اجلرائد( ع������ن دار مارون عبود عام 1984، 

أنها  واّدعى على �سفحة الغ������الف الداخلي ا

وىل، هي ن�سخة من الطبعة التي  الطبع������ة االأ

أّن  ا�ستن������د اإليها اجلن������دي، ورّد عليه������ا؛ اأي ا

هناك طبعة ثانية من )لغة اجلرائد( �سدرت 

قبل عام 1925، وهو الع������ام الذي ُطِبع فيه 

كتاب اجلندي.    

أ�سٍف اأن يُ�سيف نظري عبود اإىل كتاب  من ا

)لغ������ة اجلرائد( ما لي�������س منه. فقد طبع يف 

بداية الكتاب مقدمة �سغرية كتبها اليازجي، 

أن������ه كتبها للطبع������ة الثانية، ثم ذكر  توحي با

عبود بعدها مقالة لليازجي لي�ست من كتاب 

لغة اجلرائد، عنوانها: )مو�سع اجلرائد من 

م������ة(. ويبدو اأن نظري عبود رغب يف زيادة  االأ

عدد �سفحات كتاب )لغة اجلرائد(، فاختار 

مقال������ة ن�رصه������ا اليازجي يف جمل������ة ال�سياء 

)املجلد1، �س4-12(، عنوانها: )اجلرائد يف 

القطر امل�������رصي(، فو�سعها يف بداية الكتاب 

ر عنوانه������ا، فجعل������ه: )مو�سع  بع������د اأن ح������وَّ

م������ة(؛ العتقاده اأن االرتباط  اجلرائد من االأ

ب������ني مو�سوع اجلرائد وكت������اب لغة اجلرائد 

كاٍف لتعلي������ل عمل������ه. ومل يكت������ف نظري عبود 

بذلك، بل اأحلق بنهاية كتاب )لغة اجلرائد( 

مقالة اأخرى لليازجي، لعلها مرتجمة، يدور 

مو�سوعه������ا حول احلقائ������ق العلمية.ت�ساف 

أنه مل يلت������زم نهجاً وا�سحاً يف  اإىل ذل������ك كله ا

اإعادة طباعة، اأو حترير، كتاب لغة اجلرائد. 

فهو، حيناً، ي�سوب كتاب������ة الهمزات، وحيناً 

لف������اظ دون ت�سويب، ف�ساًل  اآخر يُبق������ي االأ
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أنه ح������ذف هام�ساً م������ن الهوام�س التي  عن ا

كتبها اليازجي يف الكتاب، ورمبا عادت اإليه 

جريرة حذف النهاي������ة التي كتبها م�سطفى 

لفاظ  وىل، مع االأ املوؤيدي يف نهاية الطبعة االأ

والت�سحيح������ات الت������ي جمعه������ا. وقد يكون 

اليازجي ه������و الذي حذف نهاية املوؤيدي من 

الكتاب يف الطبعة الثانية.

هن������اك باحثون ا�ستن������دوا اإىل كتاب )لغة 

اجلرائد(، ولكنهم تفاوتوا يف حتديد الطبعة 

التي رجعوا اإليها. فقد رجع الدكتور رم�سان 

عب������د التواب يف كتابه )حلن العامة والتطور 

اللغوي( اإىل كتاب )لغة اجلرائد(. ودلَّ حديثه 

أن������ه رجع اإىل الطبعة التي اأملكها،  عنه على ا

ألفاظها،  وه������ي الطبعة التي جمع )املوؤيدي( ا

وهي غري موؤرخة كما �سبق يل القول. ورجع 

خطاء ال�سائعة(  حممد العدناين يف )معجم االأ

اإىل كتاب )لغ������ة اجلرائد(، قائ������اًل اإنه رجع 

وىل، واإن ه������ذه الطبعة غري  اإىل الطبع������ة االأ

موؤرخة، من�س������ورة يف )مطبعة مطر مب�رص(. 

كما رج������ع �سالح الدين الزعبالوي يف كتابه 

)م�سالك الق������ول يف النقد اللغوي( اإىل كتاب 

)لغة اجلرائد(، قائ������اًل اإنه رجع اإىل الطبعة 

ال�سادرة عن )مطبع������ة املعارف مب�رص عام 

أ�س������ار حممد ك������رد علي اإىل كتاب  1319(. وا

)لغة اجلرائد( قائاًل اإنه ُطِبع، دون اأن ي�سري 

أ�سار مي�سال جحا  اإىل تاري������خ طباعته. كم������ا ا

اإىل الكتاب نف�سه، قائ������اًل اإن )لغة اجلرائد، 

جمعها م�سطفى توفي������ق املوؤيدي، القاهرة، 

ب  مطبع������ة املعارف، 1901. كذلك طبعها االأ

جرجي جنن البول�سي(.

ما ال�س������واب يف ه������ذا االختالف حول 

طباع������ة كتاب )لغ������ة اجلرائ������د(؟. الظن اأن 

وىل من )لغة اجلرائد( هي الطبعة  الطبعة االأ

الت������ي اأ�سدرها )م�سطف������ى توفيق املوؤيدي( 

ب������اإذن من اإبراهيم اليازج������ي نف�سه. وكل ما 

فعل������ه املوؤيدي هو ن�سخ ما ن�رصه اليازجي يف 

املجلد الثاين من جملة ال�سياء )عام 1899( 

كاماًل. وملا فرغ من الن�سخ اأ�ساف اإىل الكتاب 

جوبة، وما  �سئلة واالأ م������ا عر عليه يف باب االأ

عر عليه يف جملة )البيان( التي كان اليازجي 

اأ�سدرها مع الدكتور ب�سارة زلزل عام 1897، 

ون�رص فيها بع�س ت�سويباته اللغوية. ويذهب 

ظني اإىل اأن هذه الطبعة �سدرت عام 1900؛ 

أولها  ن مادتها من�سورة يف عام 1899، ويف ا الأ

ول م������ن ال�سياء، وهو  اإ�س������ارة اإىل املجلد االأ

املجلد ال�سادر عام1898. ويخيل اإيل اأن هذه 

الطبعة ُقوبلت بكثري من التقدير واالهتمام، 

فنف������دت نُ�سخها املطبوع������ة. وهذا ما �سجع 

)املوؤي������دي( نف�سه على اأن يطل������ب طباعتها 

ثاني������ة، فواف������ق اليازجي، ولكن������ه كتب لهذه 

الطبعة مقدم������ة �سغرية �سكر فيها لر�سفائه 

وىل، والعمل  دب������اء اإقبالهم على الطبعة االأ
االأ
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أنه �سي�ستاأنف  أ�سار فيها اإىل ا مبا جاء فيها، وا

طباعة كتابه يف املرتادف واملتوارد. ثم اأ�ساف 

ألفاظاً  اإىل هذه الطبع������ة اجلديدة الثاني������ة ا

بها يف جملة ال�سياء  وعبارات اأخرى كان �سوَّ

أو اليازجي مبطبعة املعارف  وطبعها املوؤيدي ا

عام 1901. يوؤيد ذلك اأن كتابه يف املرتادف 

أ�سار اإلي������ه يف هذه املقدمة  واملت������وارد الذي ا

ال�سغ������رية طبع عام 1904 ومل يكن انتهى من 

أ�سار  تاأليفه عندما كتب املقدمة ال�سغرية، وا

أنه �سي�ستاأنف طباعة هذا الكتاب.  فيها اإىل ا

اأما القول اإّن هناك طبعة �سدرت عن مطبعة 

)مطر(، فما اأظنه غري خطاأ مطبعي، حتولت 

فيه )مطبعة املع������ارف( اإىل )مطبعة مطر(. 

ب جرج������ي ج������نن  �س������ارة اإىل اأن االأ أم������ا االإ وا

البول�س������ي قد اأ�سدر طبع������ة اأخرى من )لغة 

اجلرائد(، واأن علي حممود احلطاب اأ�سدر 

�سكندرية، فلي�س  أي�س������اً يف االإ طبع������ة اأخرى ا

لدّي ما يوؤيد ذلك غري اإ�سارة الدكتور مي�سال 

جحا اإىل هات������ني الطبعتني )�س35 و38 من 

كتابه عن اليازج������ي(، واإن كان مي�سال جحا 

نف�سه ق������د اأخطاأ يف قول������ه اإن مقاالت )لغة 

اجلرائد( ُجِمعت بعد وفاة اليازجي.

ول��د اإبراهي��م اليازجي يف حي زقاق البالط، يف ب��ريوت، يف الثاين من اآذار /مار�س ع��ام 1847، وتويف يف القاهرة   -1

ول /يناير ع��ام 1906، ودفن فيها، ثم نقلت رفاته ع��ام 1913 اإىل بريوت.  م�س��اء الثامن والع�س��رين من كان��ون الأ

وقيل يف تو�سيح وفاته اإنه كان يعمل طوال حياته دون اأن يركن اإىل الراحة. وقيل اإنه اأ�سيب ب�سرطان الكبد، اأو مبر�س 

املفا�سل.

قيل اأي�ساً اإنه كان كيماوياً وفيزيائياً، ا�ستناداً اإىل املقالت التي كان يكتبها يف هذين احلقلن املعرفين. بيد اأن مي�سال   -2

جحا يف كتابه: اإبراهيم اليازجي )ريا�س الري�س للكتب والن�سر، لندن/ قرب�س، 1992( نفى هاتن ال�سفتن اللتن 

ذكرهما عي�س��ى ميخائيل �س��ابا يف كتابه: ال�سيخ اإبراهيم اليازجي )دار املعارف، القاهرة، 1955(، وعزا املقالت اإىل 

اأنه��ا ترجم��ة كان اليازجي ينه�س بها ليلبي حاجات جملته )ال�س��ياء(. واملعروف يف �س��رية اليازجي اأنه كان يتقن 

نكليزية والفرن�سية، ويعرف قدراً �ساحلاً من العربية وال�سريانية. الإ

قيل اإنه انتدب عام 1882 لوظيفة )قائم مقام( زحلة، فرف�س من�سباً كان جمايلوه يتمّنون احل�سول عليه، وي�سعون اإىل   -3

ذلك بو�س��ائل خمتلفة. ولعل هذا الرف�س يف�سر يف �س��وء نفور اليازجي من ال�سلطة العثمانية ورغبته يف ال�ستقالل 

عنها.

حاالت: االإ



اليازجيُّ ولغة اجلرائد

422009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

جرج��ي زيدان: تراجم م�س��اهري ال�س��رق يف القرن التا�س��ع ع�س��ر، من�س��ورات دار مكتبة احلياة، ب��ريوت، 1970،   -4

.149/2

موؤلفات اليازجي قليلة، هي:  -5

العقد، ديوان �س��عر. �سدر اأول مرة يف الربازيل، دون تاريخ، بخط اإبراهيم اليازجي، واإ�سراف خليل حبيب اليازجي   -

الذي �سم اإىل الديوان جمموعة من ر�سائل اليازجي.

لغة اجلرائد. �س��در اأول مرة عام 1900 غالباً يف مطبعة التقدم مب�س��ر باإ�س��راف توفيق م�سطفى املوؤيدي، ثم اأ�سيفت   -

اإليه مقدمة واألفاظ وعبارات، وطبع مبطبعة املعارف مب�سر عام 1901.

جنعة الرائد و�س��رعة الوارد يف املرتادف واملتوارد، جزءان. طبع اأول مرة يف م�س��ر عام 1904، ثم ُطبع يف مكتبة لبنان   -

مري ندمي اآل نا�سر الدين عام 1970. ببريوت باإ�سراف الأ

�س��كندرية باإ�س��راف الدكتور �سليم �سمعون وجربان النّحا�س عام  تنبيهات اليازجي على حميط املحيط. طبع يف الإ  -

.1933

ب كميل ح�سيمة الي�سوعي،  قها الأ ر�س��ائل متبادلة بن ال�سيخ اإبراهيم اليازجي وق�س��طاكي احلم�سي. جمعها وحقَّ  -

و�سدرت عن دار امل�سرق يف بريوت عام 1988.

اأما الدرا�سات عن اإبراهيم اليازجي فكثرية منها:

اب والعلماء، جملة منريفا، املجلد الثاين، العدد التا�سع،  ق�س��طاكي احلم�س��ي: )ال�س��يخ اإبراهيم اليازجي قائد الُكتَّ  -

.1924

جملة امل�سرة: عدد ممتاز عن اإبراهيم اليازجي لذكرى ميالد ال�سيخ اإبراهيم اليازجي املئوية 1847-1947، حزيران،   -

.1947

فوؤاد اأفرام الب�س��تاين: ال�س��يخ اإبراهيم اليازجي، �سل�س��لة الروائع، العددان 42 و43، املطبع��ة الكاثوليكية، بريوت،   -

.1952

د. عم��ر ف��روخ: اأربعة اأدباء معا�س��رون: اإبراهيم اليازجي، م�س��طفى لطف��ي املنفلوطي، ويل الدين يكن، �س��ليمان   -

وىل عام 1944(. الب�ستاين، من�سورات مكتبة منيمنة، بريوت ط1952/2، )�سدرت الطبعة الأ

عي�سى ميخائيل �سابا: ال�سيخ اإبراهيم اليازجي، دار املعارف، �سل�سلة نوابغ الفكر 14، دار املعارف، القاهرة 1955.  -

جملة فتاة ال�سرق: �سيء عن اإبراهيم اليازجي، القاهرة، اجلزء الثالث، 1960.  -
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ميخائيل �سوايا: اإبراهيم اليازجي، حياته واآثاره، دار ال�سرق اجلديد، بريوت، 1960.  -

مريكية، بريوت، 1977. اح: ال�سيخ اإبراهيم اليازجي وجملة ال�سياء، ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة الأ
ّ
توفيق اجلر  -

حممد كرد علي: املعا�سرون، علَّق عليه واأ�سرف على طبعه: حممد امل�سري، مطبوعات جممع اللغة العربية، دم�سق   -

.1980

ب �سامي خوري: )ال�سيخ اإبراهيم اليازجي واملطبعة الكاثوليكية بن 1873-1881(، جملة امل�سرق، ال�سنة 65،  الأ  -

اجلزءان 1و2، 1991.

د. مي�سال جحا: اإبراهيم اليازجي، ريا�س الري�س للكتب والن�سر، لندن/ قرب�س، 1992.  -

دهم اجلندي 45/1،  دب والفن لأ اأم��ا ترجم��ة اإبراهيم اليازجي فنعرث عليها يف عدد من كتب الرتاجم، منها: اأع��الم الأ

دب العربي حلنا فاخوري، �س1076، تراجم م�س��اهري  ع��الم للزركل��ي 76/1، معجم املوؤلفن 120/1، تاريخ الأ الأ

ال�سرق يف القرن التا�سع ع�سر جلرجي زيدان، 144/2، من اأعالم حم�س ملحمد غازي التدمري 28/1.

�سرة اليازجية اللبنانية. وهي اأ�سرة �س��كنت )حوران( ال�سورية، ثم انتقلت اإىل )ِحْم�س(  اإبراهيم اليازجي �س��ليل الأ  -6

يف الق��رن اخلام�س ع�س��ر للميالد، حيث عم��ل بع�س اأبنائها كاتباً ل��ولة )ِحْم�س( العثماني��ن. وَلَقُب الكاتب هو 

�سرة  ف بعد ذلك فاأ�س��بح: )اليازجي( و�س��ار هذا اللقب َعَلماً على اأفراد الأ )اليازيجي(، ولكن النطق الرتكي ُحرِّ

حيثما حلوا يف حم�س ومرمريتا ودم�س��ق وال�س��ويفات وكفر�سيما وبريوت.. وقد اأ�سار حممد كرد علي )املعا�سرون، 

�س11(، ومي�س��ال جحا )اإبراهيم اليازجي �س17 نقاًل عن عي�س��ى ا�س��كندر املعلوف يف كتابه: امل�سايخ اليازجين 

براهيم اليازجي، وا�س��مه )�س��عد(، هاجر عام 1690 من حم�س اإىل  على لإ واأ�س��هارهم، �س6-7( اإىل اأن اجلد الأ

مري اأحمد املعني، اآخر حّكام لبنان من املعنين، فمنحه نتيجة اإخال�س��ه يف عمله لقب  ال�س��ويفات، وعمل كاتباً لالأ

�س��رة اليازجية. وقد اأجنب )�س��عٌد( ثالثة اأولد ذكور، ه��م: جنبالط وجنم وباز،  )ال�س��يخ(، وهو لقب توارثه اأبناء الأ

ار وزيدان، واأجنب نا�سيف  واأجنب ابنه جنبالط ثالثة اأولد ذكور اأي�ساً، هم: نا�سيف )جدُّ نا�سيف والد اإبراهيم( ون�سّ

با اإبراهيم نا�س��يف اليازجي العاّلمة املعروف. واأجنب نا�س��يف �س��تة ذكور و�س��ت 
عبد اهلل الذي اأجنب عام 1800 اأ

ولد، واخلام�س يف ترتيب الذكور. واملعروف اأن نا�سيف اليازجي انتقل عام  اإناث، وكان اإبراهيم الثامن يف ترتيب الأ

1840 من كفر �س��يما اإىل حي زقاق البالط يف بريوت حيث ولد ابنه اإبراهيم عام 1847. للتف�س��يل انظر: عي�س��ى 

دب والفن 45/1، و: حممد غازي  ميخائيل �س��ابا: ال�س��يخ اإبراهيم اليازجي �س11، و: اأدهم اجلندي: اأع��الم الأ

التدمري: من اأعالم حم�س 28/1.
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مريكان يف مالطة عام 1822، ونقلوها  مريكانية هو حروف املطبعة العربية التي اأ�س�س��ها املر�سلون الأ املراد بالقاعدة الأ  -7

�سالمبولية  مريكانية. اأما القاعدة الإ اإىل بريوت عام 1834، و�سبكوا حروفاً جديدة لها عام 1838 �سميت احلروف الأ

�ستانة، ثم ُنقلت اإىل �سورية. فتدل على حروف الطباعة العربية التي ظهرت يف الآ

جرجي زيدان: تراجم م�ساهري ال�سرق يف القرن التا�سع ع�سر، �س162.  -8

املرجع ال�سابق نف�سه.  -9

10- مقدمة مارون عبود لديوان )الِعْقد( لليازجي، دار مارون عبود، بريوت، الطبعة اجلديدة، 1983، �س21.

11- املرجع ال�سابق، �س21-20.

12- جرجي زيدان: تراجم م�ساهري ال�سرق يف القرن التا�سع ع�سر، 150/2.

13- ن�سَّ اأدهم اجلندي على اأن اليازجي ولوع بالر�سم واحلفر والنق�س، وميتاز بجمال اخلّط. انظر 45/1.

مته جملة البيان لنف�س��ها، وهو اأنها: علمّية طبّية اأدبّية. انظر: نظرية النقد  14- ذكر حممد يو�س��ف جنم التعريف الذي قدَّ

دب العربي احلديث، مقدمة ودليل، دار �سادر، بريوت، ط1985/2، �س168. دبّية يف الأ والفنون واملذاهب الأ

15- ملزيد من التف�س��يل حول تاريخ عمل اليازجي يف ال�سحافة. انظر: جرجي زيدان: تراجم م�ساهري ال�سرق 147/2، 

و:مي�سال جحا: اإبراهيم اليازجي، �س31.

16- �س��درت جملة ال�س��ياء يف 1898/9/15، ودونت على �س��فحة الغالف اأنها: اأدبية ثقافية �سهرية. انظر: د. حممد 

دبية، �س168. واملعروف اأن جملة ال�س��ياء بقيت ت�س��در نحواً من  يو�س��ف جنم: نظرية النقد والفنون واملذاهب الأ

خري عام 1906. ثماين �سنوات اإىل اأن اأوقفها اليازجي يف مر�سه الأ

ول )1898(، �س12-4. 17- ن�سرت املقالة يف املجلد الأ

18- الن�س مقتب�س من: مي�س��ال جحا: اإبراهيم اليازجي، �س33-34. وقد ن�س��ر نظري عبود ن�سَّ املقال كاماًل يف مقدمة 

مة(. انظر هذه  ر عنوان املقال، فجعله: )مو�س��ع اجلرائد من الأ الطبعة التي اأ�س��درها لكتاب )لغة جلرائد(، ولكنه حوَّ

الطبعة، دار مارون عبود، بريوت، 1984، �س15 وما بعد. والن�س املقتب�س مذكور يف �سفحتن، هما: 16 و21.

19- هاجر اإىل م�س��ر جرجي زيدان )1861-1914(، فاأن�سا جملة الهالل عام 1892. وهاجر يعقوب �سروف )1852-

1927(، وفار�س منر )1856-1951( فاأن�س��اأا معاً جملة املقتطف. وهاجر �س��ليم تقال )1849-1882(، وب�سارة تقال 

هرام عام 1875. وهاجر اإىل م�سر اأي�ساً جنيب احلداد واأمن احلداد وخليل  )1852-1901( فاأن�س��اأا معاً �س��حيفة الأ

خوري و�سليمان الب�ستاين، وغريهم كثري. 
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دبية، �س8. 20- د. حممد يو�سف جنم: نظرية النقد والفنون واملذاهب الأ

21- مقدمة مارون عبود للعقد، �س19.

22- املرجع ال�سابق نف�سه.

23- املرجع ال�سابق، �س19-18.

�سرة اليازجية(،  24- عي�سى ا�سكندر املعلوف: امل�سايخ اليازجيون واأ�سهارهم )خمت�سر من كتاب: الغرر التاريخية يف الأ

املطبعة املخلِّ�سّية، دير املخل�س، �سيدا، ط1945/2، �س79-78.

بيات ال�س��عرية، اأو املقطوعات، التي توؤرخ حدث��اً، هو املوت، اأو الولدة، اأو الزفاف، اأو غري ذلك،  25- امل��راد بالتواريخ الأ

خوانيات. وقد طبعت تواريخ اليازجي يف اآخر ديوان  وتو�س��ع على �س��اهدة القرب، اأو تر�س��ل يف ر�س��ائل التهنئة والإ

العقد، ابتداًء من �س144. ومن اأمثلتها تاأريخه �س��ريح غالب �س��اول )�س144(، وولدة غالم )�س145(، وحتويل 

عقار اإىل وقف _�س147(..

26- م��ن ق�س��ائد اليازج��ي يف الرثاء ق�س��يدته يف رثاء جرج���س نعمة اهلل )�س59(، وق�س��يدته يف رث��اء وهبة اهلل نوفل 

الطرابل�سي )�س104( وق�سيدته يف رثاء الدكتور يو�سف اجللخ )�س104(..

27- من ق�س��ائد اليازجي يف املديح ق�س��يدته يف مديح حمود بن �سعيد �سلطان زجنبار )�س31(، وق�سيدته يف مديح ن�سر 

ف جبل لبنان )�س38(، وق�سيدته يف مديح ملك اأ�سوج ونروج )�س 45(، وق�سيدته يف مديح 
ّ
اهلل فرنكو با�سا مت�سر

ن�سيب جنبالط قائم مقام ال�سوف )�س49(، وق�سيدته يف مديح عبا�س حلمي با�سا عزيز م�سر )�س89(.

28- تاأ�س�ست جمعية بريوت ال�سرية عام 1873، وقيل: 1875.

29- د. اأ�سد ر�ستم: لبنان يف عهد املت�سرفية، دار النهار، بريوت، 1973، �س253-248.

30- د. مي�سال جحا: اإبراهيم اليازجي، �س63.

31- الق�سيدة البائية يف ثمانية واأربعن بيتاً، ن�سرها اليازجي با�سم م�ستعار. انظر ن�س الق�سيدة يف العقد، �س28-25.

32- الق�سيدة ال�سينية يف �ستن بيتاً. انظر ن�سَّ الق�سيدة يف : العقد، �س87-83.

33- الق�س��يدة امليمية يف اثنن واأربعن بيتاً، األقيت يف اجلمعية العلمية ال�سورية عام 1868، ون�سرت كاملة يف املجموعة 

وىل للجمعية، �س44-46، ون�س��رها مي�س��ال جحا يف كتابه: اإبراهيم اليازجي، �س69- الثانية من اأعمال ال�س��نة الأ

.71

34- د. مي�سال جحا: اإبراهيم اليازجي، �س69.
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35- د. عمر فروخ: اأربعة اأدباء معا�سرون، �س52.

36- نه�س الي�س��وعّيون )اجلزويت بح�س��ب ال�س��يغة الفرن�س��ية(، يف بريوت، يف عام 1872، برتجمة الت��وراة اإىل اللغة 
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تناولت رواي������ة الطيب �ضالح »مو�ضم الهج������رة اإىل ال�ضمال« و�ضع املثقف 

فريقي. وقد األقت به الظروف يف خ�ضم �رصاع حاد بني ح�ضارتني؛  العربي/ الأ

�رصقي������ة كبلت وعيه ول وعي������ه وكانت منبع اأ�ضالت������ه واأمومته. وغربية بهرته 

باإجنازاته������ا ومبا و�ضل������ت اإليه من تقدم وتكنولوجي������ا وثقافة وحرية وفتيات 

فاتن������ات. وقد اهتمت الرواية بق�ضايا �ضتى؛ نخ�ص بالذكر منها حال واأحوال 

املثقف العربي و�ضياعه بني ال�رصق والغرب. 

اأديب وكاتب من اجلزائر ال�سقيق )جامعة عنابة(.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

خطاب ما بعد اال�ستعمار

يف »مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال« للطيب �سالح

❁
د. حفناوي بعلي
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 وتتجل������ى �سيا�سياً يف عالقة »امل�ستعمر/ 

وامل�ستعم������ر« وثقافية يف احلكم على املثقف 

فريقي خط������اأ. فهو على الرغم  العربي/ الأ

م������ن ذكائه املتقد ونبوغه وثقافته وتفوقه يف 

كل �س������يء؛ يبقى يف نظره������م »غبيا« يرمونه 

بب�ساعة اخللقة وبانحط������اط الأخالق »فهو 

وغ������د« واجتماعي������اً فهو متخل������ف؛ ل يعدو 

اأن يك������ون وح�ساً اأفريقي������اً متعفناً. ونف�سانياً 

نه  يف نظره������م معقد ناق�������ص ل ل�سيء اإل لأ

أ�سود.  اأفريقي ا

والرواي������ة جتلي ق�سة �ساب مثقف متقد 

ال������ذكاء و�سيم تعلم باأوروبة والتقى بعدد من 

جنليز/ الغرب. وكانت له مغامرات  ن�ساء الإ

معه������ن يلتق������ي فيه������ا اجلن�������ص بالرغبة يف 

النتق������ام والثاأر/ ثارات ال�������رق/ امل�ستعمر 

�سد الغرب/ ال�ستعمار فيقتل بيده غرمياته 

أو يدفعهن اإىل النتحار. هناك �سعور غريب  ا

كان يحث������ه على النتقام باجلن�ص والقتل من 

فتيات »التاميز«؛ ه������و الثاأر لبالده لحتالل 

جنليز لها واإذللهم.  أبناء التاميز/ الإ ا

وبقدر ما كان م�سطفى �سعيد يكتب �سد 

ال�ستعم������ار من هذا املنظ������ور الذي ل يخلو 

من معنى القت������ال. كان اجلن�ص عنده و�سيلة 

اأخرى من و�سائل القت������ال حتى لو وقع على 

غري املعنيني به. فالقمع معد م�سبقا وينتقل 

من فاعله اإىل مفعوله فيعيد املقموع اإنتاجه 

أة يف  على نف�سه وغ������ريه. وكانت مطاردة املرا

اقرتانها بالكتاب������ة يف اقت�ساد اال�ستعمار رد 

بي�س »الذي  فعل عك�س������ي لقمع الرج������ل االأ

حكمن������ا يف حقب������ة تاريخية« �سيظ������ل اأمداً 

طوياًل يح�س نحونا باإح�سا�س االحتقار الذي 

يح�سه القوي جتاه ال�سعيف. 

مر كذلك؛ اأن  ولي�������س من امل�سادف������ة واالأ

تعرف الن�س������اء الواقعات يف �سبك م�سطفى 

أنه������ن يرتكنب اإثما يف ح������ق بيا�سهن  �سعيد ا

�سارة اإىل  أ�سود زجني. واالإ باإقامة عالقة مع ا

مربيايل؛ حتت �رصبات القتل  انهيار العامل االإ

يف الفعل الثاأري الذي يريد م�سطفى �سعيد 

طالب الثاأر املط������ارد لتجليات عدوه القدمي 

ال������ذي كان يطارده واملنتق������م منه بو�سفه اأي 

أو  هذا العدو بدوره مف������رداً ب�سيغة اجلمع ا

أة هي  جمعاً ب�سيغ������ة املفرد جت�سده������ا امرا

أة العدو. بدورها جملى للمدينة/ املرا

متثيالت املثقف/ امل�ضتعمر.. �ضورة 

الهوية يف ال�رصدية 

رواي������ة »مو�س������م الهج������رة اإىل ال�سمال«؛ 

وىل وانطالقاً من  توح������ي من������ذ الوهل������ة االأ

عنوانها ببنية الرواية الق�س�سية والدرامية 

و�سمولها. فلفظة »مو�سم«؛ معرفة باإ�سافتها 

اإىل الهج������رة حم������ددا مكان������ا اإىل »ال�سمال«. 

وت������دور اأح������داث ه������ذه الرواي������ة فيما بني 

ال�سودان والقاهرة ولن������دن اكت�سبت الهجرة 
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فيه������ا بعداً ومعن������ى ح�ساري������اً. والرواية يف 

احلقيقة روايت������ان متداخلتان؛ ق�سة الراوي 

املنتمي اإىل جي������ل اال�ستعمار. فالراوي �ساب 

مثقف عاد من اجنل������رتا اإىل قريته ال�سغرية 

بال�س������ودان. والق�س������ة الثاني������ة ق�سة �ساب 

مثق������ف متقد ال������ذكاء و�سيم تعل������م باأوروبة 

جنليز/ الغرب.  والتق������ى بعدد من ن�س������اء االإ

وكانت له مغامرات معهن يلتقي فيها اجلن�س 

بالرغب������ة يف االنتقام والثاأر/ ثارات ال�رصق/ 

امل�ستعم������ر �سد الغ������رب/ اال�ستعمار. فيقتل 

أو يدفعهن اإىل االنتحار ولكن  بيده غرمياته ا

واح������دة منهن مل تكن �سهل������ة فلبث يطاردها 

ثالث������ة اأعوام. ».. وقوافل������ه ظماآى وال�رصاب 

 )1( 
يلمع يف متاهة ال�سوق«.

هناك �سعور غريب كان يحثه على االنتقام 

باجلن�س والقتل من فتيات »التاميز«؛ هو الثاأر 

جنليز لها  أبناء التاميز/ االإ لبالده الحت������الل ا

واإذاللهم. فيحمل �سالحه وي�سرتعي انتباهه 

ح�سور �سخ�س غري������ب /م�سطفى �سعيد/ 

البطل املح������وري يف الرواية »مو�سم الهجرة 

أو  اإىل ال�سم������ال« وبظهوره تلتح������م الق�ستان ا

تبداأ خيوط الق�سة الثانية. وتعددت لقاءات 

الراوي ب� »م�سطفى �سعيد« وحتدث املفاجاأة 

عندما ي�سم������ع �سوته يتلو �سع������راً اإجنليزياً؛ 

ب�س������وت وا�سح ونطق �سلي������م فارتاع الراوي 

بغت������ة وقف������ز ووقف و�ساح في������ه وتفر�س يف 

وجهه وهو ينفث الدخ������ان. واإذا مب�سطفى 

أبناء البلد؛  �سعي������د لي�س غريباً واإمنا هو من ا

انتقل من قلب اأفريقي������ا ال�سوداء اإىل رحاب 

لندن واحلوادث جتري ومير البطل باأزمات 

حادة ومريرة. ويعود اإىل القرية يف ال�سودان 

ويعمل ويوا�سل حيات������ه اجلديدة بطريقة مل 

يعرفها من قبل يف اجنلرتا؛ هادئة ومن�سجمة 

ومنتجة. حيث عا�������س حياة عا�سفة وموؤملة. 

وتنتهي الق�س������ة باختف������اء م�سطفى �سعيد 

 )2(
»غرقاً اأو رمبا انتحاراً«. 

�ساهم احلوار يف اإثراء �سخ�سية م�سطفى 

�سعي������د؛ مع مالحظ������ة قلة احل������وار املبا�رص 

بين������ه وبني اأهل احلي فال������كل يتحدثون عنه 

ويتعاطف������ون معه. وال بد من التفطن اإىل كل 

عالقاته؛ فكل عالقة تنري جانباً من �سخ�سه 

جنليزي  أو االإ املعق������د: فه������و ابنهم املدل������ل/ ا

�س������ود. وهو مع ذلك يكرهه������م ويقاومهم  االأ

خال�������س لها. اإنه  عي االإ ويح������ب ب������الده ويدَّ

جنلي������ز ويعمل  �سخ�������س غام�������س يح������ب االإ

معهم ومع ذلك يكرهه������م ويريد اأن يغزوهم 

يف عقر داره������م. كيف ميك������ن التوفيق بني 

جنليز ومواالته له������م وحبه لبالده؟  حبه لالإ

ل������ه عالقات عدي������دة بالن�س������اء ينتحل ا�سما 

خمتلفا لكل منه������ن: »ح�سن، اأمني م�سطفى، 

�سم������اء التي انتحلها هي  رت�س������اردز«. وكل االأ

اإجنليزي������ة /عربية �رصقي������ة/ غربية ما �رص 
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أ�سه  هذا الغمو�س؟.. »رجل ربع قامة �سعر را

كثي������ف مبي�س لي�ست له حلية و�ساربه اأ�سغر 

 
)3(

من �سوارب الرجال يف البلد رجل و�سيم«.

تقابلنا ال مباالة م�سطفى �سعيد وانكبابه 

على العم������ل و�سمته بكرة ال�س������وؤال وحدته 

اأحياناً. فالراوي كثرياً ما يهدده ولكن ال يبدو 

أث������ر اإنه »عميق«. م�سطفى �سعيد  عليه اأي تا

أبناء البل������د عا�س يتيما ولكن رغم موت  من ا

والده مل يكن ي�سعر مثل بقية اليتامى بعبودية 

مومة. كان ي�سعر بال�سياع وهو يف  عاطفة االأ

اأح�سان اأمه، وهو مقي������م باأر�س وطنه، كان 

ال ي�ستطيع قراءة مالمح وجهها. تبت�سم فال 

نه ال يع������رف مغزاها؛ اأهي حقاً  ي�ستجيب الأ

أم تراها  أم تراها �ساخ������رة م�ستهزئة ا فرحة ا

ناقمة على احلظ.. فتحدث �سبابا يولد يف 

نف�س الطفل حنينا ملعرفة ما يحويه ومع هذا 

أنه م������ن �سلبها لت�سلبها معه.  مل ي�سعر يوماً ا

يبدو عليه ال�سع������ور بالغربة منذ �سغره فلم 

يكن يحن اإليها. يعرتي������ه اأكر من مرة �سعور 

أة لي�ست اأمه  باأنه لي�س طبيعياً وباأن تلك املرا

وباأن لقاءهما كان جمرد �سدفة واإذا بالطفل 

خرين »مل نكن نتحدث  أنه لي�������س كاالآ يتفطن ا

 
)4(

كثريا..«. 

كان يح�������س بالوحدة ته������د كيانه وهو يف 
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وطنه؛ يعي�س عل������ى الهام�س يف ال مكان وال 

أ متى يلذ له ويدخل ويخرج ويلعب  زمان يقرا

خ������ارج البيت. يت�سكع يف ال�س������وارع ال ي�سعر 

ب�سلط������ان اأحد عليه. نابغة يف كل �سيء حتى 

اإن ناظ������ر املدر�سة زف اإلي������ه ب�رصى الدخول 

اإىل املدر�سة الثانوية جماناً فعاد االبن النابغة 

اإىل اأمه يحدثه������ا عن �سفره اإىل القاهرة. ما 

أم تراها  هو رد فعلها هل �ستثنيه عن عزمه ا

�ستبت�سم؟ ال �سيء من هذا حدث. كنت تراها 

تنظر اإليه نظرة غريبة م�سحونة باألف معنى 

تذكي تلك النظرة بافرتار �سفتيها كاأنها تريد 

اأن تق������ول �سيئاً ولكن �رصعان م������ا تطبقهما 

ويع������ود وجهها قناعا وتق������ول: »لو كان اأبوك 

حي������اً ملا اختار لك غري م������ا اخرتته لنف�سك. 
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أو ابق«.  افعل ما ت�ساء. �سافر ا

أراد الطيب �سالح بطله م�سطفى �سعيد  ا

اأن يك������ون �سلباً قوياً لعل������ه ي�ستطيع ت�سفية 

احل�ساب بني ال�������رصق والغرب. �ساحبه هذا 

العقل طيلة حيات������ه؛ مل تعجبه قريته ملا فيها 

من فقر وتخل������ف وخنق للمواه������ب فاإذا به 

يت�سل������ب معها ويغادره������ا اإىل القاهرة التي 

وىل وخا�سة عندما مت  ترحب به اأكر من االأ

لقاءه ب� »م�س������رت وم�زس روبن�سن«. �سخ�سيات 

غربية �رصقية اأعجب بها ا�ستطاعت اأن تفهمه 

لط������ول اإقامتها بال�������رصق واقتناعها بعادات 

وروحاني������ات ال�رصق. حاول������ت م�زس روبن�سن 

اأن تخرج������ه من روحانيته وحت������رك ج�سمه 

ول »اإليزابيت«  تريده اأن يناديه������ا با�سمها االأ

لكنه كان يناديها دائماً با�سم زوجها. وعو�س 

اأن تنفر منه كاأي غربية تطلب ج�سداً فتجد 

روح������اً تراها ت�سحك مبرح وحتنو عليه كما 

أة  حتنو اأم على ابنه������ا. ».. كانت اأعذب امرا
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عرفها«. 

ومن ال�س������ودان اإىل القاه������رة اإىل �ساحل 

»الدوف������ر« واإىل لن������دن اإىل املاأ�ساة. ومن عامل 

م�������زس روبن�سن وهي عل������ى الر�سيف تلوح له 

مبنديله������ا ثم جتفف الدمع م������ن عينيها اإىل 

عامل »جني مور�س«. عرف حانات ومنتديات 

أندي������ة، جل������ب الن�س������اء اإىل فرا�سه من بني  وا

فتيات جي�س اخلال�س وجمعيات »الكويكرز« 

وجمتمع������ات الفابي������ني. ح������ني يجتمع حزب 

أو املحافظ������ني ي�رصح بعريه ويذهب  حرار ا االأ

أ ال�سعر ويتحدث يف الدي������ن والفل�سفة  يق������را

حتى يدخل املراأة يف فرا�سه ويذهب اإىل �سيد 

اآخر. وبال�سفر والتج������ارب التي خا�سها يف 

لن������دن ازداد م�سطفى �سعيد تركيزاً و�سبطا 

للمهمة التي جاء من اأجلها. دخل يف عالقات 

متنوعة ومتعددة مع فتيات غربيات عرفناه 

ع�سيقاً وزوجاً ولكن������ه هل جنح يف عالقاته 

تلك حني اتخذه الغرب كو�سيلة لن�رص ثقافته 

يف ال�رصق؟ تعرف على »اآن همند« التي كانت 

�سيداً �سهاًل لقيها وهي دون الع�رصين تدر�س 
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أك�سف������ورد«. عمتها  اللغ������ات ال�رصقي������ة يف »ا

زوجة نائب يف الربمل������ان ق�ست طفولتها يف 

مدر�سة الراهب������ات.. »حولها يف فرا�سه اإىل 
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عاهرة«.

غرفة نوم������ه �سبيهة باملق������ربة تطل على 

غراء الع�رصية.  حديقة فيها كل و�سائ������ل االإ

وكاأننا بالطي������ب �سالح/ الروائ������ي يريد اأن 

غراء  يقاومهم ب�سالحهم ن�سبوا له و�سائل االإ

لي�سي������ع �سخ�سيته ال�رصقية ف������اإذا بالطالب 

ال�رصق������ي يتفط������ن اإىل ذل������ك. في�سخر منهن 

غراء الغربية  يف دياره������ن وميزج و�سائ������ل االإ

والع�رصي������ة بعطور ال�������رصق النفاذة وعقاقري 

كيمياوية وده������ون وم�ساحيق. وعندها تكون 

ال�رصبة القا�سية بني ال�رصق والغرب ، و»اآن 

همن������د« بثقافته������ا وحمافظته������ا ا�ستطاع اأن 

ن ثمة بركة يف اأعماق  يوقعها يف ال�رصك ».. الأ

أة كان يع������رف كيف يحركها«. وذات  كل امرا

ي������وم وجدوها ميتة انتح������ارا بالغاز ومبوتها 

يتحرر �سخ�سه من عبودي������ة الغرب وتتكون 

�سخ�سيت������ه ويكون رد فعل عن وعي. فهي ال 

تنتهي باإغرائه واأخذه كو�سيلة بل كانت ت�سفه 

بالتعف������ن. ت�ستن�سق رائحته كاأنه������ا ت�ستن�سق 

دخان������اً خمدراً ويتقل�س وجهها باللذة وتقول 

كاأنها تردد طقو�ساً يف معبد ».. اأحب عرقك 

وراق املتعفنة يف غابات  رائحتك رائح������ة االأ

اأفريقي������ا رائح������ة املنجة والباب������اي والتوابل 

مطار يف �سحاري بالد  اال�ستوائية؛ رائحة االأ
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العرب«. 

وحمل������ه القطار اإىل حمطة فكتوريا وعامل 

»جني مور�س«. بدت له �سخ�سية تختلف عن 

خري������ات تفطنت ل�سمه ف������اإذا بها ت�سبقه  االأ

باللدغ.. لبث يطاردها ثالثة اأعوام وكل يوم 

ي������زداد وتر القو�س توت������راً وقد حتدد مرمى 

ال�سه������م وال مفر من املاأ�ساة. وذات يوم قالت 

ل������ه »تعبت من مطاردت������ك وجريي اأمامك.. 

تزوجن������ي« فتزوجها ولكن ه������ل �سيدوم هذا 

أتراه ي�سعد معها؟ نعم لت�سري �ساحة  ال������زواج ا

ح������رب، فرا�سه اأم�سى قطع������ة من اجلحيم. 

مي�سكه������ا فكاأنه مي�سك قطع������ة من اجلحيم 

مي�سكه������ا فكاأنه مي�سك �سحاباً. يق�سي الليل 

�ساهراً يخو�������س املعركة بالقو�������س وال�سيف 

والرمح والن�ساب. ويف ال�سباح يرى االبت�سامة 

أنه خ�رص احلرب  املريرة عل������ى وجهها فيعلم ا

أو  أنا متعبة ا ».. كل ليلة تدير ظهرها وتقول ا

مري�س������ة وظلت �سهري������ن ال تدعه يقربها. مل 
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تكن حيلة. كان �سيادا فاأ�سبح فري�سة«. 

فال�رصقي مهما تثق������ف لن ير�سي غرور 

الغربية ول������ن يريحها من عقدة التفوق التي 

زرعها التاريخ فيها. فهو بالن�سبة لها ال يعدو 

اأن يك������ون لعبة تتلهى به������ا وال ميكن التعويل 

علي������ه. ا�ستغلت طاقاته ي������وم كان م�ستعمراً 

غر�س������ت فيه ال�سع������ور بالنق�س وهو يف بلده 
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أتاها  واأرادت االحتفاظ ب�سيطرتها تلك يوم ا

غراء علها  طالبا. اتخذت معه كل و�سائل االإ

تك�سب������ه وت�سل������ب �سخ�سيت������ه. وكانت درجة 

مقاومة الطالب ال�رصق������ي تزداد حدة بقدر 

اإحكام الغربي خلطته. وذات يوم واحلديقة 

مل تك������ن خالية قبلته قبل������ة فاأح�س ب�سدرها 

ي�سغ������ط على �سدره. مل يعد يرى وال يعي اإال 

أة  تلك امل�سيبة التي رماه بها القدر تلك املرا

هي ق������دره وفيها هالكه »ه������و الغازي الذي 

ج������اء من اجلنوب وهذا ه������و ميدان املعركة 

اجلليدي الذي لن يعود منه ناجيا هو املالح 

القر�سان وجني مور�س �ساحل الهالك ولكنه 
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ال يبايل«. 

وهكذا ف�سخ�س م�سطفى �سعيد مبا فيه 

من خري و�رص وتعقي������د وحب وكراهية وحلم 

وواقع ت�سكل كما يجب اأن يكون طبعا �سخ�س 

�سى، فقد كان �سعيد �سحية  مليء بعنا�رص االأ

و�س������ع ال اختيار ل������ه فيه. وق������د يف�رص ذلك 

أنه  م�سكلة اختفائه فرمبا كان اختفاوؤه يعني ا

يجب اأن ين�ساأ جيل اآخر من نوع اآخر. ويبدو 

اأن يف اختفائه نوعا من »الطاقة«، لقد فجر 

أنها موجودة.  طاقة ال بد ا

�ضعرية الق�ض.. انتفا�ضة اجلن�ض.. 

يف »مو�ضم الهجرة اإىل ال�ضمال« 

مكن������ة يف الرواي������ة وتتداخل  تختلط االأ

يف ذهن ال������راوي اأو م�سطفى �سعيد؛ �سورة 

القري������ة قبل ال�سفر وبعده بلن������دن والقاهرة 

مكنة ط������وال »مو�سم الهجرة  وتبق������ى تلك االأ

اإىل ال�سمال« يف تفاعل ما بينها. فاأول مكان 

يعرت�سنا يف الرواية هو م�سهد القرية والراوي 

مطل عليها بعد عودته من لندن. فاملكان مع 

الطيب �سالح يتع������دى معناه الب�سيط املادي 

أو  وينبع من الذاك������رة عندما تن�سط الذاكرة ا

عندما تنقلب ت������وارد خواطر. وذلك امل�سهد 

اأوحى له باأول مرة عندما فارق فيها القرية 

اإىل القاه������رة ومنه������ا اإىل لن������دن على �سفة 

النهر. النهر ذات������ه ال�سواقي كل �سيء يذكره 

ثري. وغادر البيت  بالفرا�س الغرفة مكانه االأ

أياماً ق�ساها  اإىل خارجه������ا فاإذا به يتذك������ر ا

»عند جذع �سجرة طلح عل������ى �سفة النهر.. 

كم ع������دد ال�ساعات التي ق�ساها يف طفولته 

حت������ت تلك ال�سجرة يرمي احلجارة يف النهر 

فق البعيد؟ ي�سمع  ويحلم وي�رصد خياله يف االأ

اأنني ال�سواقي على النهر وت�سايح النا�س يف 
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احلقول«. 

نالحظ اأن امل������كان يف مو�سم الهجرة اإىل 

ال�سمال اأمكنة كله������ا يف تداخل والواحد كل 

وال تخل������و م������ن و�سف اأمكنة له������ا مدلوالت 

ح�سارية؛ كو�سف بي������ت اجلد الذي يعطينا 

�سورة عن البي������وت يف ال�سودان. هذه الدار 

الكب������رية لي�ست من احلج������ر وال من الطوب 

حم������ر ولكنها من الطني نف�سه الذي يزرع  االأ
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فيه القمح قائمة دون نظام اكت�سبت هيئتها 

ه������ذه على مدى اأعوام طويلة. و�سناأخذ على 

�سبيل املثال التغريات الطارئة على غرفته يف 

ال�سودان غرفة نوم������ه ب�سيطة: فرا�س واحد 

ميلوؤه������ا ولكن يف لندن اأم�س������ت غرفة نومه 

»مقربة تط������ل على حديق������ة �ستائرها وردية 

منتقاة بعناية، و�سجاد �سند�سي دافئ وال�رصير 

داف������ئ خمدات������ه من ري�������س النع������ام واأ�سواء 

كهربائية �سغرية حم������راء وزرقاء وبنف�سجية 
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مو�سوعة يف زاوية معينة«. 

أم������ا وج������ود م�سطفى �سعي������د يف املكان  ا

/لن������دن فنالحظ م������ن جهة ث������ورة الطالب 

فريق������ي وهو يف لن������دن على  ال�رصق������ي/ االأ

نظرة الغربي له فيحاول اأن ميحي من ذهن 

بي�س وكاأننا به  أ�سطورة الرجل االأ وروب������ي ا االأ

بي�س  يري������د اأن ميحي ذل������ك الفا�سل بني االأ

�سود فيلتحم باأنث������اه عن طريق اجلن�س.  واالأ

وهك������ذا تك������ون اأعمال م�سطف������ى �سعيد يف 

لن������دن وعالقاته فيها؛ مبثاب������ة رد الفعل ملا 

جنليز من قب������ل يف ال�سودان. كان  قام به االإ

يق������وم بدور امل�ستعمر وهو يقول يف املحاكمة 

»فاأنا فوق كل �سيء م�ستعمر« وقبل اأن تكون 

لندن بالن�سبة ل������ه غاية يف حد ذاتها ومكانا 

ين�سده الطال������ب ال�رصقي ال�سوداين؛ مبا فيه 

من حما�س������ن وجمال وحري������ة جن�سية كانت 

جمرد و�سيلة لت�سفي������ة احل�ساب بني ال�رصق 
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والغرب. 

البيت مب������ا فيه ال يقل غراب������ة وتعقيداً 

وغمو�ساً عن �سخ�������س م�سطفى �سعيد؛ كل 

�سيء فيه يوحي بالراء ثراء مادي، يبدو يف 

الكرا�سي الفكتورية املك�سوة باأقم�سة حريرية 

ر�سي������ة املغط������اة باأب�سط������ة فار�سية يف  يف االأ

الو�سائ������د. ولكن ما يزيد هذه الغرفة اأهمية 

وجماال وروعة تل������ك اللوحة الزيتية املوقعة 

با�سمه والروة الثقافية امل�ستوردة من الغرب 

وكيفية ت�سنيف هذه الكت������ب وتنوعها تولد 

يف امل������كان نوعا من احل������رية. اإن املكان عند 

الطي������ب �سالح ي�سبح اأمكن������ة يف ذهنه؛ عن 

طريق احللم والذك������رى ويلتحم املكان اأي�سا 

أة. كما اكت�سب املكان مفهوماً ح�سارياً  بامل������را

عندم������ا اأم�سى ال�������رصاع قائماً ب������ني ال�رصق 

والغ������رب وتبق������ى القري������ة يف كل ه������ذا هي 

�سا�سي وهي نقطة االنطالق واإليها  املحور االأ
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العودة. 

اأما فيما يتعلق بالزمان؛ فالكاتب اليلتزم 

حداث خط������ا ت�ساعديا: ما�س  يف �رصده لالأ

فحا�رص فم�ستقبل. بل نالحظ تفنن الكاتب 

زمنة فيخلط بني املا�سي  يف التالعب بتلك االأ

واحلا�رص حتى ت�سب������ح العالقة عالقة تاأثر 

زمنة ميكن لنا  وتاأثري. ولك������ن رغم تداخل االأ
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أربعة اأزمنة: ما�سي البطل قبل  �سبطه������ا يف ا

�سف������ره اإىل اأوروبة الزم������ن اللندين ودام �سبع 

�سن������وات ما بعد املجيء م������ن اأوروبة اأو زمن 

بدي اأو حلظة التكلم.  التاأمالت، احلا�رص االأ

فما�س������ي البطل يكيف حا�رصه يف لندن ويف 

خري ي�سمو الزمان يف الرواية عن اأن يكون  االأ

جمرد و�سيلة فنية. كما يك�سب الزمان مدلوالً 

ح�سارياً اأعمق فق������د ا�ستقر راأي م�سطفى 

�سعيد اأخرياً على اأن الزمن قد حان للتخل�س 

من ه������ذا ال�سي������اع والتذبذب ب������ني ال�رصق 

والغ������رب. »وقد الح������ت تبا�س������ري الفجر يف 
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ال�رصق«. 

حداث  وكما اأن توزيع املكان والزمان واالأ

يف »املو�س������م« على تل������ك الطريقة قد يوحي 

لفة بني خمتلف تلك  بنوع من التج������اوب واالأ

العنا�رص املتناثرة ونف�سية البطل التائهة بني 

احللم والواقع. ومل يتخل�س البناء فح�سب من 

أي�ساً مل تعد جمرد  اأ�رص التقلي������د؛ فاللغة هي ا

غاية يف ذاتها ولكنها اأم�ست مفاتيح اإىل عامل 

أبعد وقيمتها تتجلى يف تلك الروؤى  اأرح������ب وا

والظالل وما تبعثه من اإيحاءات. فاللغة عند 

أم  الطيب �سالح هي هامة جداً عربية كانت ا

عامية. واإن كانت لغة »املو�سم« اأغلبها عربية 

ف�سحى فهذا ال ينفي قيمة اللغة العامية ما 

دام������ت متثل جزءاً من الواقع الذي ي�ستعمله 

الكات������ب. واإذا دققنا النظر يف الرواية فاإننا 

جند كلماته������ا يف تفاعل مع مع������اين الغربة 
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واحلنني. 

ويوظف الطيب �سالح ا�ستعماالت ورموزاً 

كث������رية يف عمله هذا. فالنهر هو اأول مالمح 

أه������ل القرية منذ  القري������ة يرتب������ط مبالمح ا

أبط������ال الرواية.  طفولته������م ويف النهر يهلك ا

ويتعاطف �سكان القري������ة مع النيل فهو رمز 

احلي������اة واحلرك������ة الدائبة. فال�س������ودان بلد 

زراعي وحياته رهن عطاء النيل كما يكت�سب 

النهر مع م�سطفى �سعيد مفهوماً ح�سارياً؛ 

في�سفه بع������ني ابنه الذي غاب زمنا ثم عاد. 

وي�سف������ي عليه من نف�س������ه ويبعث فيه طاقة 

حيوي������ة واعية جتعله يغ������ري جمراه. وال يقف 

حن������ني وجت������اوب البطل مع النه������ر فح�سب 

أي�س������اً اإىل النخل������ة/ فالنخلة  ب������ل يتع������داه ا

توح������ي بالقوة والثبات طويل������ة العمر توحي 

بالبقاء والدوام تتحدى الزمن ل�سدة انغما�س 

ر�س واأ�سالتها فيقول: »اأنظر  عروقها يف االأ

اإىل جذعه������ا الق������وي املعت������دل واإىل عروقها 

خ�رص  ر�������س واإىل اجلريد االأ ال�ساربة يف االأ

املنهدل فوق هامتها فاأح�س بالطماأنينة اأح�س 

اأين ل�س������ت ري�سة يف مهب الريح ولكنني مثل 

تل������ك النخلة خمل������وق له اأ�سل ل������ه جذور له 
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هدف«.

ومما يجل������ب انتباه القارئ تلك الكلمات 

اجلن�سية التي وردت يف »املو�سم« والتي تدل 
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اإىل ح������د بعيد على حت������رر اللغة العربية من 

خ������الق والدين الت������ي كبلتها طوال  قي������ود االأ

�سنني وجعلتها حترر اللغة من قيود االأخالق 

اإىل ما ين������ايف االأخالق وال ب������د من االبتعاد 

عنه. وتردد بع�س العب������ارات اجلن�سية على 

ل�س������ان الراوي اأو م�سطف������ى �سعيد اأكر من 

م������رة يف الرواية وميكن اأن ن������رى فيها مدى 

نثى  فريقي لالأ تعط�س الطال������ب ال�رصقي/ االأ

جنبي������ة. اإذ اأ�سبح������ت الل������ذة اجلن�سي������ة 
االأ

نثى البي�ساء واإذا دلت تلك  مقرتنة عنده باالأ

جنبية فهي  نثى االأ العبارات على حن������ني لالأ

تدل اإىل حد بعي������د على نف�سية متاأملة دامية 

ممزقة احللم. 

ويبدو اأن ا�ستعمال الطيب �سالح للكلمات 

اجلن�سية لي�������س جديداً بقدر ما هي من�سية؛ 

نها ت������كاد تكون منقولة حرفي������اً من كتاب  الأ

�س������داد« للجاحظ. وال تقف  »املحا�س������ن واالأ

اللغة عن������د حد التبليغ ف������كل كلمة تولد يف 

النف�س طاقة م������ن احليوية والن�ساط وتبعث 

أبعاده������ا. كان م�سطفى  عل������ى التفك������ري يف ا

أو الراوي �سحنة من العواطف فكانت  �سعيد ا

ن اللغة  اللغة �سدى لتاأج������ج تلك النف�سية. الأ

يف الرواية لغة �ساعرية جمنحة توحي بنف�س 

حاملة �سائعة ممزق������ة حمرومة. فيحاول اأن 

يعو�������س ذل������ك احلرمان ويخف������ف من حدة 

ذلك ال�سياع باأن يطلق العنان خلياله. ولكن 

�رصعان ما يتدارك ذلك ويتمثل الواقع فرتد 

كلمة »املهم« اأو »خال�سة القول« اأكر من مرة 
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يف الرواية. 

نثى  ويتعط�������س م�سطفى �سعي������د اإىل االأ

جنبي������ة واإىل الرحل������ة اإىل الغرب فتلتحم 
االأ

ال�سورت������ان يف خميلت������ه وتبدو ل������كل منهما 

نداءاته������ا ورموزها الغام�س������ة. ويف مواطن 

جنبية  نثى االأ كثرية يتفطن اإىل الت�سابه بني االأ

وروبية؛ فل������كل واحدة منهما  واحل�س������ارة االأ

و�سائل اإغراء، وقدرة على اجلاذبية وحماولة 

يقاع ال�ساب ال�رصقي يف �سباكها. وقد عربت  الإ

اللغة بحروفها وكلماتها و�سورها واإيحاءاتها 

عن هذا ال�سي������اع وهذه الغربة التي يعانيها 

م�سطفى �سعيد ال�رصقي/ املهاجر؛ �سواء كان 

يف ال�������رصق اأم يف الغرب. فاللغة يف »املو�سم« 

تطفح حيوية وحنينا واأ�سالة بها ا�ستطاع اأن 

يفرج ع������ن نف�سه وهو غري������ب يف لندن كما 

حيان متنف�سا عنه وطاقة  كانت يف بع�س االأ

لتفج������ري كبته اجلن�س������ي. ».. واأح�س�ست كاأن 

القاهرة ذلك اجلبل الكبري الذي حملني اإليه 

أة اأوروبية مثل م�زس روب�سن متاماً  بعريي امرا

تطوقن������ي ذراعاها ومي������الأ عطرها ورائحة 

ج�سدها اأنفي كان لون عينيها كلون القاهرة 

يف ذهني رماديا اأخ�������رص؛ يتحول بالليل اإىل 
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ومي�س كومي�س الرياعة«. 

وجن������د يف »مو�سم الهج������رة اإىل ال�سمال« 
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تدوين������ا حلي������اة الكات������ب/ الطي������ب �سالح؛ 

مبختل������ف اأطوارها وتعطينا فكرة عن بع�س 

املواطن احل�سا�سة يف حياته وعالقته ببيئته 

وجمتمعه وخا�س������ة بعد عودته م������ن اأوروبة 

اإىل القري������ة. فقد ا�ستح������ال عليه العي�س يف 

أوروب������ة وحتى يف القرية نف�سه������ا مل ي�ستطع  ا

فكار التي ج������اء بها من الغرب  اأن يطب������ق االأ

ومل ي�ستط������ع اأن يوا�سل احلياة القدمية التي 

تعودها يف القرية قب������ل ال�سفر. وكان ي�سعر 

بالغربة جتاه القرية والنا�س ونف�سه فا�سطر 

لتكييف حيات������ه بالطريقة الت������ي متكنه من 

التعاي�������س معهم ول������و على ال�سط������ح. فكان 

هل القرية جمرد حا�رص وما�سيه مل  بالن�سبة الأ

يتعدَّ اخلم�س ال�سنوات التي اأقامها معهم يف 

البل������د. »م�سطفى �سعيد لي�س من اأهل البلد 

لكنه غريب جاء من������ذ خم�سة اأعوام ا�سرتى 

مزرعة وبنى بيتا وتزوج بنت حممود.. رجل 
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يف حاله ال يعلمون عنه الكثري«. 

فع������ودة الراوي اإىل القرية بعد �سفره اإىل 

الغ������رب من بني النق������اط احل�سا�سة يف حياة 

م�سطف������ى �سعيد. يح������اول التغيري اجلذري 

وين������ادي باحلرية والعدال������ة وامل�ساواة ولكنه 

و�ساع يف ال�سودان  �رصعان ما يك�سف ف�ساد االأ

�سيا�سياً واقت�سادياً واجتماعياً وثقافيا. فاأراد 

ذهان مما علق بها من اخلرافات  تخلي�س االأ

وه������ام القدمية واجلديدة منها؛ كخرافة  واالأ

فريقية: »ها  الت�سني������ع وخرافة الوح������دة االأ

ن توؤمن������ون بخرافات من نوع جديد  أنتم االآ ا

خرافة الت�سني������ع وخراف������ة التاأميم خرافة 

فريقية.  الوحدة العربية خراف������ة الوحدة االأ

ر�س  طفال توؤمنون اأن يف جوف االأ اإنك������م كاالأ

كن������زا �ستتح�سلون عليه مبعج������زة و�ستحلون 

جمي������ع م�ساكلكم وتقيم������ون فردو�ساً. اأوهام 

رقام  اأحالم يقظة؛ ع������ن طريق احلقائق واالأ

ح�سائي������ات ميك������ن اأن تقبل������وا واقعكم  واالإ
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وتتعاي�سوا معه«. 

ي������ري م�سطفى �سعيد حديثه عن حياته 

مبجموعة من الوثائق والق�سا�سات وال�سور 

أو�سع يف النفو�س.  حتى حتتل حيات������ه مكانة ا

ن حياته  ولهذا اأهميته يف »ال�سرية الذاتية«. الأ

قد تكون رمزاً حلياة جيل باأ�رصه ووجود مثل 

ثر قيمة تاريخية تعني  تلك الوثائق تك�سب االأ

املوؤرخ. واإن عرب عن حياته يف بع�س مواطن 

»املو�س������م«؛ ب�سيء من ال�س������دق وال�رصاحة. 

واأحيانا يلجاأ اإىل اخليال واإىل الكذب العذب 

حني ت�ساأله »اإيزابيال �سيمور« عن بلده فين�سج 

لها من خياله �سورة ل�سحراء ذهبية الرمال؛ 

�س������ود والتما�سيح  فيال واالأ عجيبة تع������ج باالأ

خ������رى التي ال وجود  وبع�������س احليوانات االأ

لها. ويعرتف هو بكذب������ه ذاك قائاًل: »رويت 

له������ا حكايات ملفق������ة عن �سح������اري ذهبية 

الرم������ال واأدغال تت�سايح فيه������ا حيوانات ال 
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وجود له������ا.. وكانت ت�ستمع اإيّل بني م�سدقة 

ومكذبة واأحيانا ت�سغ������ى اإيل يف �سمت ويف 
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عينيها عطف م�سيحي«. 

واملتاأمل يف »مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال« 

للطي������ب �سالح يجد فيها �س������ورة من الواقع 

ع������ن �ساحبها وعن عالقته بالبيئة واملجتمع 

وراق  الذي يعي�س فيه ويثبت ذلك جمموعة االأ

والق�سا�سات التي تركها يف الغرفة التي �سلم 

مفتاحها اإىل ال������راوي. وما م�سطفى �سعيد 

وال������راوي اإال تعبري فني ع������ن ذات الكاتب/ 

الطيب �سالح؛ فيه ت�سوير مل�ساكله وم�ساكل 

أة وت�سور ال�رصاع بني  ال�سودان ب�سدق وجرا

ال�������رصق والغرب/ و�س������ورة املثقف امل�ستعمر 

وخط������اب ما بعد اال�ستعم������ار. فالغربة اأحد 

عنا�رصها الفعالة ت�سيطر على نف�سية البطل 

وجتعله كث������ري التنقل �رصقاً وغرب������اً/ �سماالً 

وجنوب������اً. تولد عنها عن�������رصان هما احلنني 

وىل/  �سال������ة اإىل وطن������ه واإىل املناب������ع االأ
واالأ
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ال�رصق/ اأفريقيا/ اجلنوب.

وال ينف�س������ل عن الدالل������ة الرمزية لغلبة 

ال�سخ�سيات الن�سائي������ة على ال�سمال اقرتان 

أة يف  أو اق������رتان املدينة باملرا أة باملدينة، ا امل������را

عيني الريفي الق������ادم من اجلنوب اإىل مدن 

ال�سم������ال. ولذل������ك بدت القاه������رة يف عيني 

أة اأوروبية  م�سطفى �سعيد الفتى اليافع امرا

مثل م�زس روبن�سون متام������ا تطوقه ذراعاها 

أنفه. ويتكرر  وميالأ عطرها ورائحة ج�سدها ا

مر نف�سه يف لندن املدينة التي حتولت اإىل  االأ

أة اأخرى جتل������ت يف هيئة ن�ساء عديدات  امرا

قدن اإىل قلب ظلم������ات اللذة. هذا االقرتان 

أة ال ميكن فهم������ه اإال يف  ب������ني املدينة وامل������را

�سياق اجلن�س الذي يجعل من اخرتاق املدينة 

وامتالكها باحلوا�س فع������اًل متوازياً الخرتاق 

أة وامتالكها باحلوا�س نف�سها. وهو فعل  املرا

يقت�سي معنى املط������اردة والغزو واالرحتال. 

أ اإىل الذروة الت������ي �رصعان ما  الذي ال يه������دا

تنقل������ب اإىل ذروة اأخرى تغري بامتالكها. وال 

مر كذلك اأن يتحول مقتحم املدينة  غرابة واالأ

القادم من اجلن������وب اإىل غاز مرحتل اأ�سابه 

أتاه داء يجعله  أي������ن ا داء فت������اك ال يدري من ا

أ ويندفع حمم������ال ب�سحراء الرغبات  ال يه������دا
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اجلاحمة واالنفجار الديوني�سي العنيف. 

ولك������ن رمزية الغ������زو وال�سي������د باملعنى 

أة/ املدينة؛ ال  اجلن�سي ال������ذي يقرتن بامل������را

يخلو م������ن اإيح������اءات تتجلى عل������ى م�ستوى 

جنبي.  هل������ي واال�ستعم������ار/ االأ امل�ستعمر/االأ

وهي عالقة عدم تكاف������وؤ ال تخلو من القمع 

وزرع القمع يف نف�س املقموع مبا يجعله يعيد 

اإنتاج������ه على نف�سه وعلى م������ن حوله. هكذا 

ث������ر التدمريي مل�سطف������ى �سعيد يف  نفهم االأ

دائرته الذاتي������ة ويف الدوائر التي ات�سل بها 

والتي ينقل اإليها بذرة الدمار املنطوي عليه. 
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وحني يتحول املقم������وع اإىل قامع يعبد اإنتاج 

القمع الذي نال منه غ������ريه. وال يعرف هذا 

أو العرفان  القمع املعاد اإنتاجه معنى احلب ا

يف حال م�سطفى �سعي������د. اإمنا معنى الكره 

واحلياد والرغبة الت������ي ال ترتوي اإال وتزداد 

آبار ملح ال  عط�س������ا كاأن �ساحبها يرتوي من ا

أبدا بل تزيد الظماأ لهيبا.  ت�سبع ا

التوت���ر الثق���ايف.. العن���ف والعنف 

امل�ضاد.. ثاأر التابع من ال�ضتعمار

يف رواية الطي������ب �سالح »مو�سم الهجرة 

اإىل ال�سم������ال«؛ يق������وم ال�������رصد مبهمة متثيل 

التوتر الثقايف بني ال�������رصق والغرب باأ�سلوب 

رم������زي. يعيد املتلق������ي التعار�س بني قطبني 

ح�ساريني وينخ������رط يف متثيل جمازي لهذا 

التناق�س. من خ������الل ا�ستحداث �سخ�سيات 

وروؤى تنتمي اإىل طريف التناق�س. ومن اأجل 

بل������ورة وجت�سيد اإ�سكالي������ة: املثقف امل�ستعمر 

وخطاب ما بعد اال�ستعمار تلجاأ الرواية اإىل 

تقنيات كث������رية. ي�سفي املوؤلف على املو�سوع 

طابع������ا تراجيديا حينم������ا يغلف العالقة بني 

الرموز احل�ساري������ة بالعنف وال�سبق واملوت. 

فتتخط������ى ال�سخ�سي������ات م�ستواه������ا الن�سي 

املبا�رص لتت�سل مبجاالت ال�رصاع املتوتر بني 

ال�رصق والغرب. من خالل التالعب الدقيق 

بتقنيات ال�رصد حي������ث تقطع ن�سيج احلكاية 

ومتزقه������ا اإىل �س������ذرات متناث������رة ل�سخ�سية 

م�سطفى �سعيد لتعطي معنى خا�سا بالتوتر 

الثق������ايف وتع������دد م�ستوياته وق�سي������ة الهوية 
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خر.  نا/ االآ واالأ

تتجمع �سرية املثقف م�سطفى �سعيد من 

مواد وموارد عدة وتنام يف الذاكرة. تتطاير 

�سعاعاته������ا �رصق������اً/ غرباً من بداي������ة ن�ساأته 

بال�سودان واحت�سان اال�ستعمار له، وت�سكيل 

وعيه وت�سهي������ل �سفره اإىل القاه������رة ولندن. 

واالحتفاء الكبري الذي قوبل به يف احلا�رصة 

اال�ستعمارية الغربية ث������م رف�سه وا�ستبعاده. 

م�سادر الرواية تتكون من منظورات ثقافية 

جنلي������ز يف ال�سودان  خمتلف������ة: مدر�س������وه االإ

ورعايتهم له، الت�سب������ع بالثقافة اال�ستعمارية 

عائلة روب�س������ون يف القاهرة حتت�سنه بحنان 

أ�ساتذت������ه يف اجلامعة/ لن������دن يفتحون له  وا

جنليزي  فاق الك������ربى للمعرفة والي�سار االإ االآ

الذي يتبن������اه يف �رصاعاته ال�سيا�سية وي�سوغ 

وعيه االجتماعي والثقايف. ثم ظهوره كمفكر 

أل������ف جمموعة من الكت������ب الناقدة للتجربة  ا

اال�ستعماري������ة يف اأفريقي������ا وحياته اجلن�سية 

املتنوع������ة امل�سممة من اأج������ل الثاأر واالنتقام 

 )26(
من الن�ساء الغربيات. 

مار�س م�سطف������ى �سعيد التنكر يف لندن 

ويف القري������ة النيلية على حد �سواء، تنكر يف 

�ستاذ  لندن يف �سخ�سية الطالب والباحث واالأ

ليمار�������س الثاأر بداللت������ه الثقافية. وتنكر يف 
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القرية يف �سخ�سية الفالح كي يعيد ارتباطه 

�سل فال ميكن اأن يكون فالحا يف  بفك������رة االأ

أ�ست������اذاً جامعيا يف القرية؛  لن������دن ومفكراً وا

فال�سياق االجتماع������ي والثقايف يفر�س عليه 

تع������دداً يف اختياراته. ولكن������ه يف احلالتني مل 

يكن هذا وال ذاك ب�سورة نهائية ظل متنكراً 

كف������رد اإ�سكايل تدفع به رغب������ة مزدوجة اإىل 

اأن يكون ال�سيء ونقي�سه. يف الغرب ميار�س 

العن������ف وتدفع ب������ه روح الثاأر ك������ي ي�ستعيد 

التوازن الذهني والنف�سي ويف ال�رصق ينخرط 

يف ن�س������ق مواالة ال�سي������اق االجتماعي ليكون 

كما يري������د الن�سق. حكاي������ة م�سطفى �سعيد 

هي رحلة من نوع خا�س جتري يف اإطار من 

التوتر الثقايف الذي يدف������ع بال�سخ�سية اإىل 

الت�سب������ع بفكرة الثاأر واالنتق������ام من الغرب/ 

 )27(
اال�ستعمار. 

مل يعرف م�سطف������ى �سعيد »احلب« وكاأن 

آلة �سماء وال توج������د يف نف�سه قطرة  عقل������ه ا

من امل������رح كما قالت م�زس روب�س������ن. انتماوؤه 

الذهني جعل������ه يعتقد يف الغ������رب، والعنف 

يحق������ق »هويت������ه« وال يثار �س������وؤال الهوية يف 

�سخ�سية تكتفي بعاملها وتنكفئ فيه. ففكرة 

�سوار الثقافية  الهوية تنبثق حينما تتخطى االأ

نا وتواجه باملغايرة الكلية وبالتعدد. �سوؤال  لالأ

الهوي������ة تفر�س������ه احلاج������ة اإىل املقارنة بني 

فكرتني وعاملني. وم�سطف������ى �سعيد اأمنوذج 

متثيل������ي لالخت������الف بني عامل������ني ا�سطرعا 

ب������كل الو�سائل لقرون طويل������ة. توؤكد الرواية 

اأن الطي������ب �سالح يطرح م�سكلة/ الهوية اأي 

م�سكلة عالقتنا بالع������امل اخلارجي خ�سو�سا 

أنف�سنا. واملنت  اأوروبة وم�سكلة نظرتن������ا اإىل ا

ال�رصدي يعن������ى بهذه الق�سية م������ن جانبيها 

نا بنف�سها  خر وعالق������ة االآ ن������ا باالآ عالقة االأ

 )28(
وهو جانبها الثاين. 

طرحت هذه اخللفية /املثقف/ امل�ستعمر 

وخط������اب ما بع������د اال�ستعمار عل������ى خلفية 

تاريخية عا�رصت ظهور الرواية. ومن املوؤكد 

أنه������ا اأثرت فيه������ا كموجه خارج������ي. خلفية  ا

آ�سيا ويف  حركة املد التح������رري يف اأفريقيا وا

العامل العربي /اجلنوب يف مقابل اال�ستعمار/ 

ال�سم������ال وذاك التمرد والعن������ف املتبادل يف 

فريقي الذي  �سدر ويف ج�سم وقرن القرن االأ

اندل������ع يف منت�سف القرن الع�رصين. وخا�سة 

يف اأفريقيا الت������ي ت�سكل الف�ساء العام الذي 

جتري فيه اأح������داث الرواية »مو�سم الهجرة 

اإىل ال�سمال«. وكان العنف باأ�سكاله املتعددة؛ 

هو الو�سيلة الوحي������دة واملهيمنة يف ال�رصاع 

ب������ني امل�ستعِمر وامل�ستعَمر. اإن������ه عنف زرعه 

 
)29(

أ�سهم يف اإيقاد �سعلته. أو ا ول يف الثاين ا االأ

من������وذج الرمزي  »ج������ني مور�س«؛ هي االأ

خ������ر بالن�سبة اإىل  ال������ذي يتكث������ف في������ه/ االآ

م�سطف������ى �سعي������د ولنتابع التح������والت التي 



خطاب ما بعد اال�ستعمار

622009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

مير بها قب������ل النيل منها وبعده������ا؛ اآخذين 

يف االعتبار ال�سي������غ التي ترتدد فيها مفردة 

»عن������ف« ومرادفاتها. واحل������ال التي ينتهي 

اإليها بعد اأن يقتلها اإذ ميتزج االنتقام والثاأر 

والرغب������ة. �سعر م�سطفى �سعيد باأنه الغازي 

نه رد العنف بالعنف.  الذي انت�سى بن�رصه الأ

مر ح������د التماهي فيه مع �سخ�سية  فيبلغ االأ

»كت�س������ر« لكنه �رصعان م������ا ي�ستجمع �سل�سلة 

وروبيون  املمار�س������ات العنيفة التي اأحلقها االأ

أ�سعر جتاههم بنوع  أنا ا ببالده وح�سارته: ».. ا

من التفوق، فاالحتفال مق������ام اأ�سال ب�سببي 

أن������ا فوق كل �سيء م�ستعم������ر، اإنني الدخيل  وا

أ�سمع  أم������ره.. اإنني ا ال������ذي يجب اأن يبت يف ا

يف هذه املحكمة �سلي������ل �سيوف الرومان يف 

قرطاج������ة وقعقعة �سناب������ك خيل النبي وهي 

تطاأ اأر�س القد�������س. البواخر خمرت عر�س 

الني������ل اأول م������رة حتم������ل املداف������ع ال اخلبز 

أن�سئت اأ�سال لنقل اجلنود.  و�س������كك احلديد ا

أن�ساأوا املدار�س ليعلمونا كيف نقول نعم  وقد ا

وروبي  بلغتهم اإنهم جلبوا جرثومة العنف االأ

ك������رب الذي مل ي�سهد العامل مثيله من قبل يف  االأ

)30(
ال�سودان ويف فردان«. 

�سفافيت������ه  �سعي������د  ا�ستع������اد م�سطف������ى 

نه كاف������اأ العنف بالعنف  مبمار�سة العنف؛ الأ

فرحلته اإىل »ال�سمال« كانت مدفوعة بهاج�س 

الثاأر العنيف وه������ي ردة فعل لتورط الغربي 

اجلماعي يف ال�سيط������رة على بالده وخف�س 

ن�سانية، واإق�ساء فعله احل�ساري.  قيمت������ه االإ

وبقتل »جني مور�س« تخل�س/ البطل من داء 

أن������ه اأعاد التوازن اإىل نف�سه.  العنف، اأح�س با

وهك������ذا تاب������ع حماكمته بربود وغ������ادر بالد 

جنلي������ز وهو خلو من امل�ساعر واالنفعاالت  االإ

الت������ي كانت تعمل يف داخله م������ن قبل. اأفرغ 

عنف������ه فا�سرتاح وع������اد اإىل بالده بال �سجيج 

وال اأهداف وال ادعاءات. ليعي�س متنكراً يف 

قري������ة نائية بعد اأن اأدى واجب املثقف وقدم 

�سلي �سد اال�ستعمار: »..  هلي/ االأ ثارات االأ

نعم ي������ا �سادتي اإنني جئتك������م غازياً يف عقر 

دارك������م. قطرة ال�سم التي حقنتم بها �رصايني 

أنا ل�ست عطيال، عطيل كان اأكذوبة..  التاريخ ا

أن������ا الغازي الذي جاء من اجلنوب وهذا هو  ا

مي������دان املعركة اجلليدي الذي لن اأعود منه 

)31(
ناجيا«. 

اأ�سب������ح الغ������رب بالن�سب������ة اإىل م�سطفى 

�سعي������د جتربة ذهبي������ة، ي�ستعيده������ا منفرداً 

وحده حينم������ا يعود متعباً من مزرعته، جعل 

ما تبق������ى من حيات������ه مكر�س������ا للهروب من 

»حالة« الغرب واالت�سال �������رصاً بذكراه على 

نح������و مماث������ل بال�سبط مل������ا كان يقوم به يف 

غرفته »اللندنية« ولكن مبعان خمتلفة متاماً. 

وهن������ا يدخل املكان ليعم������ق املنحى الرمزي 

ح������داث ول�سخ�سية م�سطفى �سعيد على  لالأ
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حد �سواء. فغرفته اللندنية ف�ساء �رصقي يف 

قل������ب احلا�رصة الغربية وغرفت������ه ال�سودانية 

ف�ساء غرب������ي يف عمق ال�������رصق. والغرفتان 

وظفت������ا يف الن�س لغايت������ني خمتلفتني. كانت 

كاذيب«، بيت  غرفت������ه اللندنية هي »مركز االأ

�رصق������ي ا�ستغ������ل حمتوياته ال�رصقي������ة الثمينة 

عجاب عند  ث������ارة الده�سة والف�س������ول واالإ الإ

الغربيات؛ لك������ي يحيلهن �سحايا م�سحورات 

 )32(
بال�رصق وغرابته. 

يتحول م�سطف������ى �سعيد يف هذه الغرفة 

اإىل اأمري �رصقي مراوغ وخمادع يلب�س العباءة 

والعقال، ويختال فخ������وراً بذكورته. و�سيلته 

الوحيدة للتعبري عن عنفه الداخلي يحر�س 

عل������ى اأن ينتقم يف ف�ساء �رصق������ي �سعى اإىل 

اإن�سائ������ه يف قل������ب العامل اخلا�������س باأعدائه. 

ويريد اأن يجعل م������ن التاريخ خلفية ت�سفي 

على عنفه معن������ى ثقافياً. لكنه بالن�سبة اإليه 

عامل رخي�س يبدده مقابل �سهواته. فالهدف 

من������ه خلخل������ة التما�س������ك الداخل������ي للن�ساء 

اللواتي ي�سطحبهن اإليه؛ اإذ يقاي�س الرموز 

أنه  احل�سارية والثقافي������ة مقابل لذة يعتقد ا

بها ث������اأر لنف�سه. بعبارة اأخ������رى فهو ي�ستثمر 

تل������ك الرم������وز يف نزاع������ه املري������ر، فم������ا اأن 

ينفرد بجني مور�������س يف غرفته حتى حتدث 

تية بني اجل�سد  املواجهة الرمزية اخلطرية االآ

)33(
واملاأثورات الثقافية. 

غرف������ة م�سطفى �سعي������د يف لندن مكان 

ملمار�س������ة العن������ف امل�ساد/ عن������ف امل�ستعمر 

�س������د اال�ستعمار خطاب �رصدي ثقايف ملا بعد 

مربيالية فيما غرفت������ه يف ال�سودان مكان  االإ

ال�ستعادة الذكريات. وحينما يقتحم الراوي 

خرية يك�سف املحتوى ال�رصي الذي  الغرفة االأ

كان م�سطفى �سعيد يحتفظ به ويحر�س اأن 

يكون بعيدا عن مناأى النا�س. اإنه عامل الغرب 

بكل متثيالته الثقافية: احليطان، ال�سقوف، 

الكتب، املدفاأة، املن�س������دة امل�ستديرة وعليها 

دب،  الكتب: كت������ب االقت�ساد والتاري������خ واالأ

دائرة املعارف الربيطانية، اأعمال برنارد �سو، 

مربيالية، اقت�س������اد اال�ستعمار، اال�ستعمار  االإ

اغت�ساب  والب������ارود،  ال�سليب  واالحت������كار، 

اأفريقي������ا. ويف داخ������ل هذا الكن������ز الذي هو 

مق������ربة �رصيح، فك������رة، جمنون������ة، �سجن. ثم 

�سح������ف اإجنليزية تع������ود اإىل الع�رصينات من 

الق������رن املا�سي وكرا�سة خ������ط يف �سفحتها 

وىل: »اإىل الذي������ن ي������رون بع������ني واح������دة  االأ

�سياء اإما 
ويتكلم������ون بل�سان واحد وي������رون االأ

 )34(
غربية واإما �رصقية«. 

حتتوي الغرف������ة على التجرب������ة الغربية 

أبعادها وهي تت�سل  مل�سطف������ى �سعيد بكامل ا

بعامل مل يعد يربطه به اإال الزمن الذي انق�سى. 

وعل������ى ه������ذا فالغرفتان عامل������ان متناق�سان 

وىل تت�سل يف حياته  خمتلفان يف معناهما؛ االأ
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ال�رصقي������ة والثانية تذك������ره بتجربته الغربية 

وبينهم������ا حال������ة متوت������رة و�سه������م انطلق من 

ال�رصق اإىل الغرب ليعود متنكرا ال يحمل اإال 

حد اأن  �سذرات من الذكريات التي ال يريد الأ

يعلمها. فالرواية /مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال 

اللذين يعانيهما  تعنى بالتمزق واالن�سط������ار 

الف������رد/ امل�ستعم������ر بني نقي�س������ني: ح�سارة 

�سالة الذاتي������ة. وهي تهدف اإىل  الغرب واالأ

نها  �س������رب عميق دراماتيكي له������ذه التجربة الأ

أ�سد امل�ستوي������ات حميمية وتر�سم  تدور على ا

ماأ�ساة عنيفة ينه�سها جرح تاريخي وحرمان 

�سحيق، وظماأ خرايف. هكذا يبتكر م�سطفى 

�سعيد /ال�رصقي و�سائل انتقامه من الغرب/ 

أ�سد املواقع ح�سا�سية:  اال�ستعمار يهاجمه يف ا

أة فينتقم من رجولته انتقاماً �سديداً. املرا

اخلال�ض���ة والنتائ���ج.. يف جتلي���ات 

فريقي/ من  ث���اأر املثق���ف العرب���ي /الأ

مربيالية الإ

تطرح رواية »مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال« 

أة من  خ������ر؛ جمزا ن������ا وتعددية االآ تعددي������ة االأ

رهانات التوتر الثق������ايف بني ال�رصق والغرب 

ح������داث تر�سم مالم������ح عاملني م�سكونني  فاالأ

ب�سوء التفاهم الذي يرتقي عالجه اإىل العنف. 

وهي تعر�������س عاملني متناق�س������ني اأحدهما 

خر ثقايف. وانتق������ال م�سطفى  طبيع������ي واالآ

�سعيد من عامل الطبيعة اإىل عامل الثقافة جعله 

خري  مو�سوعاً رمزياً، فالعالقات يف العامل االأ

نانية، واال�ستئث������ار، والعنف،  تقوم عل������ى االأ

خرى وتهمي�سها.  واختزال العوامل االأ

وقد ت�سكل وعي������ه بخ�سو�سيته الثقافية 

بتوجي������ه من ه������ذا العامل، فيم������ا يظهر العامل 

الطبيعي، هادئ������ا، وادعا على �سفاف النيل 

يف قرية من�سية حيث ال مطامع وال تطلعات 

كربى. فال�سخ�سيات �ساكنة ترتع يف طماأنينة، 

وغري م�سكونة بهاج�������س العنف، وبعيدة عن 

ال�رصاعات والتجارب الكربى اخلا�سة بحالة 

الثقاف������ة. يج������د م�سطفى �سعي������د يف العامل 

حداث  خري م������الذاً له. فخل������ف غاللة االأ االأ

يقوم ال�������رصد بعملية متثي������ل عميقة الداللة 

للتنازع������ات الثقافية بني ال�������رصق والغرب. 

ومن هذه الناحي������ة تبدو الرواية وكاأنها اآخر 

متثيالت ال�رصاع يف التجربة ال�رصدية للطيب 

�سالح.

وال تخل������و كل هذه التوازنات والتقابالت 

ب������ني اجلن������وب/ ال�سمال، ال�������رصق/ الغرب، 

أنوثة يف رمزيتها اجلن�سية من معنى  ذكورة/ ا

ث������اأر التابع من املتبوع، امل�ستعمر/ اال�ستعمار 

القام������ع. حتى لو خرج الث������اأر عن ال�سيطرة 

وحتول اإىل قوة غريزي������ة حيوانية بال عقل، 

قوة دفع������ت م�سطفى �سعي������د اإىل اأن يقول: 

»�ساأحرر اأفريقيا ب�������..«. وطبيعي اأن يحدث 

ذلك م������ن م�سطفى �سعيد ال������ذي ا�ستوعب 
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عقل������ه ح�سارة الغرب. لكنه������ا حطمت قلبه 

نها حطم������ت قلب اأهل������ه واأ�سابته مبر�س  الأ

ع�س������ال منذ األف عام. وقد ظل ذلك تعبريا 

عنيفا عن التمييز ال������ذي اأحدثه اال�ستعمار 

جنليزية مفتاح امل�ستقبل  منذ اأن جعل لغته االإ

حد قائمة دونهها.  ال تقوم الأ

ولذل������ك تخ�س�������س م�سطف������ى �سعيد /

�س������ود يف اقت�ساد اال�ستعمار  جنليزي/ االأ االإ

وكتب �س������ده كا�سفاً ع������دم اإن�سانيته وقيامه 

عل������ى التمييز الال اإن�س������اين. وكان متاأثراً يف 

ذلك مبدر�سة االقت�ساديني الفابيني؛ الذين 

�سع������وا اإىل حتقيق مب������ادئ العدالة وامل�ساواة 

واال�سرتاكية يف االقت�ساد. وهي املبادئ التي 

أ�سمايل  �سعت اإىل مقاومة مر�س االقت�ساد الرا

لال�ستعمار الذي اقرتن بنهب ثروات ال�سعوب 

امل�ستعمرة ونزف دمائها. ولذلك كانت الكتب 

الت������ي تركها م�سطفى حممود حتمل عناوين 

من مث������ل: ال�سلي������ب والب������ارود، واغت�ساب 

خ������ري دال على القمع  اأفريقي������ا والعنوان االأ

الواقع على املقموع. اإىل القامع.

ومل������ا كانت عالق������ة ال������راوي/ م�سطفى 

�سعيد باملدينة مت�سل������ة مب�ساألة العالقة بني 

الطبيع������ة والثقافة/ املثق������ف انفتحت على 

ق�ساي������ا ال�رصق والغرب وم������ا يدور يف فلكها 

من م�س������اكل �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية 

وثقافي������ة. واأكدت على مدى حتكم الكاتب/ 

الطيب �سالح يف برناجمه ال�رصدي. وطبيعي 

واحلال على هذه ال�سورة وتعدد �سخ�سيات 

�سوات  زمنة اأن تتعدد االأ مكنة واالأ الرواية واالأ

وتتجل������ى طبيع������ة احلواري������ة يف الرواي������ة؛ 

حتكما دل عل������ى ت�سعب الق�ساي������ا الناجمة 

عن االت�س������ال واالنف�س������ال واختالف زوايا 

مربيالية  النظ������ر اإىل اإ�سكالية الثقاف������ة/ واالإ

و�سورة املثق������ف والعنف امل�س������اد يف ثاراته 

�س������د اال�ستعم������ار. وهكذا ميك������ن اأن نعترب 

رواية »مو�سم الهج������رة اإىل ال�سمال« منوذجا 

لتجليات خطاب ما بعد اال�ستعمار يف راهن 

ال�رصدية العربية. 

امل�سادر واملراجع والهوام�س

الطيب �سالح: مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال، دار العودة، بريوت – 1972، �س: 27.  -1

الطيب �سالح: مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال، �س: 56.  -2

الطيب �سالح: مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال، �س: 6.  -3

حاالت: االإ
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أبيق������ور اليوناين جع������ل من التمتع واللذة اجلمالي������ة الب�رصية هدفاً بحد  ا

ذاته، كما ربطه مع ال�سماع املو�سيقي:

»الطرب املو�سيقي والتاأمل الب�رصي كامتطاء البحر وال�سري بالغابة«.

أن�س������ار التمتع الب�رصي للطبيعة:  اأفالط������ون يف كتابه »القوانني« كان من ا

حجار البلورية تُ�سعد العني وت�سمو بالنف�س«. »الأ

فنان ت�سكيلي وناقد �سوري- مقيم يف باري�س

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

الطــــــــرب الب�صــــــــري

❁
د. عز الدين �شموط 
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رد اأفالطون الطرب الب�رصي اإىل ال�شعر 

الغنائ������ي Lyrique، واإىل حال������ة الالوعي 

والتحليق واخل������روج من النف�������س، الفن هو 

»جنون جمي������ل«.  اأخذ الف������ن الرومنطيقي 

هذه الفكرة وبنى عليها فكرة الوجد والن�شوة 

والذهول، خ�ّس اأفالطون الطرب باملو�شيقى 

لكنه َحَرَم منه الر�شم.

أك�شف������ورد ال�شادر عام  َوَرَد يف قامو�������س ا

1785 اأن القدي�������س اأوغ�شت������اً )430-354( 

حذر من الطرب الب�رصي ولذته، يدعو هذا 

القدي�س ربه قائاًل:

»اإله������ي كنُت زمناً طوي������اًل عبداً للطرب، 

ن قد حتررت من هذه  أنني الآ واأنت تع������رف ا

العبودية«.

أك�شفورد الر�شم بالتذوق،  ربط قامو�������س ا

ن الفنون اجلميلة �شميت بالتحديد: »فنون  لأ

ح�شا�س وال�شعور اجلمايل«. الإ

يعلق عامل النف�س هرني دولكروا يف كتابه 

»علم نف�س الف������ن« على مفه������وم اأفالطون، 

ودريت������ون و�شك�شب������ر.. للط������رب الب�������رصي 

فيقول:

»ي������رى اأفالطون الط������رب ك�شيء خفيف 

ي�شك������ن روح ال�شاعر املجن������ح، ويرى دريتون 

ال�شعر جنوناً جمياًل، ويراه �شك�شبر هي�شتريا 

ب�رصية وهمية، ويعرفه اإيليوت كت�شور غام�س 

ل�شور فنية وكاإح�شا�س باأنها م�شكونة ب�شدى 

ياأتي اإليها من بعيد«.

با�������س يف كتابه »حماولة يف علم اجلمال« 

يو�س������ع جمال الط������رب الب�������رصي لي�سمل كل 

نواحي احلياة، يف مقطع من كتابه هذا يقول 

فيه:

ح�سا�س اجلمايل،  »من ال�سهل ت������ذوق االإ

ن الدخول يف  لكن������ه من ال�سعب حتليل������ه، الأ

اأعم������اق ذات الفن������ان والك�سف ع������ن ينابيع 

أ الفنان  الطرب يتطل������ب جهداً كبرياً. يب������دا

�سياء ، يتاأمل كل ما  بالتاأمل، باالحتاد مع االأ

أ�سجار وغابات وجبال، يتاأمل  يحيط به من ا

لهب املوقد وال�سوء املنبعث من النافذة.

أو لهباً  الط������رب الب�������رصي لي�س �������رصارة ا

يلمع للحظ������ات، و�رصعان ما ينطفئ، بل هو 

ا�ستمرار متحرك، هو طاقة تاأتي من اأعماق 

النف�������س، تاأتي كموج يتق������دم. يف البدء تكون 

غام�سة وم�سو�سة يدفعها ال�سقم. 

و�س������ف اأر�سطو يف كتاب »ال�سعر« التاأمل 

الكال�سيكية  جعلت  ال�ساعري«،  ح�سا�س  »باالإ

من التاأمل �سع������وراً �سامياً، وحولته اللوحات 

الدينية اإىل اإح�سا�س روحي. جورج �ساند يف 

كتابها »ق�سة حياتي« تقول:

»نح������ن نعلم اأن ال�س������ورة لي�ست مو�سوع 

�س������الة املوؤمن« وم������ع ذلك ن�سع������ل ال�سموع 

اأمامها«.

اأ�سب������ح الطرب الب�رصي �سدى وخال�ساً 

لنف�س الفنان، كما اأ�سبح و�سيلة للخروج من 
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ن������ا، حوله الفن������ان اإىل »مونولوج«  �سمت االأ

داخلي يطفو على �سطح اللوحة. جعلت منه 

املدر�سة الواقعية و�سيلة احتاد مع الطبيعة، 

�سلوب ال�رصي������ايل قلقاً )لوحات  و�سار يف االأ

�سلفادور دايل(، واأحياناً حلماً جمياًل )لوحات 

ماغريق(.

اإىل املو�سيقي  كتب املو�سيق������ي بريلي������وز 

فاغنز يقول:

أنا..  »اإنه �سيء لذيذ اأن اأتوقف عن كوين ا

بع������د الظهر تنزهت يف غاب������ة خريفية على 

أنني نف�سي جواد  ظهر جواد، لقد اأح�س�ست ا

واأوراق �سج������ر ون�سيم علي������ل و�سعاع �سم�س. 

غرق يف احلب«. اأغم�ست عيني الأ

ج������ورج �سان������د يف ق�سته������ا »انطباعات 

وذكريات« تقول: »هناك )يف الغابة(، �ساعات 

أتاأمل الطبيعة، اأذوب  حيث اأهرب من ذاتي، ا

بالنباتات، اأتقم�س الع�سب والع�سفور، اأ�سبح 

غيمة وخرير ماء، واأفقاً ملوناً باألوان القزح. 

أ�سعر باإح�سا�س غري حم������دد، اأرك�س، اأطري،  ا

أ�������رصب الندى، اأغرق باأ�سعة ال�سم�س،  أ�سبح، ا ا

أنام حتت اأوراق ال�سجر، اأحتد مع الكون«. ا

بول �سوري������و يف كتابه »التلميح يف الفن« 

ال�سادر ع������ام 1893 ي�رصح الطرب الب�رصي 

أتاأمل لوحة تعجبني، اأمتنى  فيقول: »عندما ا

أراها عدة مرات، يتملكني اإح�سا�س كاأين  اأن ا

أراها  أنني ا أيته������ا من قب������ل األف مرة، م������ع ا را

وىل، يتعلق بها النظ������ر وي�سكنها،  للم������رة االأ

ي�سبح عندي �سعور العط�سان عندما ي�رصب، 

والربدان يف ال�ست������اء القار�س عندما يلتحف 

ال������دفء والراحة. يف ه������ذه اللحظة لي�ست 

الع������ني فقط حت�س وت�سع������ر، بل كل احلوا�س 

ت�سارك باالحتفال الب�رصي، عندها يتملكني 

الطرب، اأ�سبح عندها غري قادر على احلكم 

أ�ست�سلم فيها  أُمُر بلحظ������ة ا والنق������د، عندها ا

لبهجة النظر. اإن املو�سيقى وال�سعر ال يرتكان 

ن النوتة املو�سيقية  يل حلظة تاأمل كه������ذه، الأ

أ�سمعه������ا، كل حلظة فيها ترتك فوراً  عندما ا

مكانه������ا للنوتة الالحق������ة، والكلمة ال�سعرية 

ترتك ف������وراً مكانها للكلم������ة الالحقة، بينما 

�س������كال ببطء لترتك يل  باللوح������ة تتحرك االأ

عي�س ما اأرى«. الزمن الكايف الأ

عامل النف�س »لب�س« ربط الطرب الب�رصي 

»بالتمت������ع املو�سوعي لل������ذات«. هذه الفكرة 

دب ليطبقها  جاءت اإلي������ه من الفل�سف������ة واالأ

على الفن الت�سكيل������ي. تكلم عنها الكثري من 

دب������اء )نوفالي�س، �سليغ������ل،..(، لكن في�رص  االأ

ح�سا�������س الفيزيولوج������ي  اأ�س������اف عليه������ا االإ

واالحت������اد مع الطبيعة. ج������اء بعد ذلك لب�س 

ليقول: »كل متتع ب�������رصي جمايل قائم على 

التبادل احل�سي اللحظي للمحيط«.

اأخذ فوراجنيه فك������رة لب�س هذه ليحول 

ح�سا�������س الب�رصي اإىل �سع������ور جمرد يقول  االإ



الطــــــــرب الب�صــــــــري

71 2009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

فوراجنيه دفاعاً عن الفن التجريدي: 

للتمتع  العميقة  النف�سي������ة  »احلاجة 

اجلمايل منف�سلة متاماً عن الواقع 

وعن الطبيعة«.

ردَّ فوراجنيه التمتع اجلمايل اإىل 

اإرادة �سكلية ذاتية وغواية داخلية.

بينم������ا في�س������ه ياأخ������ذ على هذه 

فكار كونها مغرقة بالذاتية، وهي  االأ

حتول الطرب الب�������رصي اإىل »�سعور 

فاقد للحياة، وحتول الفن اإىل اإح�سا�س 

حياء«. جاف بعيد عن احلياة واالأ

يخالف با�س������الر فوراجنيه، فهو 

الب�رصي  وللط������رب  للتاأمل  يعط������ي 

واحللم خلفية مادية لكنها �ساعرية. 

ح�سا�������س اجلمايل اإىل  فهو ي������رد االإ

ربع������ة: اله������واء والنار  عنا�������رصه االأ

با�سالر:  يق������ول  وامل������اء.  ر�������س  واالأ

»يف مملكة اخلي������ال ن�ستطيع ر�سد 

القوان������ني الت������ي حتك������م اخلياالت 

املادية باأرب������ع عنا�رص: النار والهواء 

�سا�سية  ر�س ه������ذه العنا�������رص االأ وامل������اء واالأ

ت�سكنها النف�س ال�ساعرية«.

يف كتاب������ه »املاء واحلل������م« يقول: »بف�سل 

التاأم������ل نرى ال�سماء بامل������اء، وال�سمك و�سط 

الغي������وم.. يخرج احللم م������ن الطبيعة ليعود 

اإليها. عندما نتاأمل يف املادة يلد احللم«.

دي������وي يف كتاب������ه »التجرب������ة والطبيعة« 

ال�سادر عام 1930 يقول: »ال ميكن اخت�سار 

مهم������ة الفن عل������ى اإر�س������اء اإح�سا�س حلظي 

ونظرة تاأمل خاطف������ة وحالة نف�سية عابرة.. 

أ بلحظة اأو حلظات ب�رصية،  اإن اأي تاأمل يبدا

تاأمل العمل الفني هو تاأمل م�ستمر ينتج عنه 

ر�سى ب�رصي وفكري دائ������م وطويل املدى.. 
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الفن لي�س ثمرة جتربة ح�سية وحيدة خاطفة 

تنطف������ئ بعد حلظات.. تاأم������ل العمل الفني 

بحاجة اإىل حتلي������ل وتركيب وتخيل يتخطى 

اللذة«.

ينتقد »ارنهامي« فكرة ح�رص العمل الفني 

ح�سا�س العاطفي الفارغ من اأي معنى، يف  باالإ

كتابه »نحو علم نف�������س الفن« يقول: »هناك 

تنظ������ري عبثي يعتقد اأن مهم������ة العمل الفني 

 ،Emotion التعب������ري عن �سع������ور غام�������س

هذا االعتقاد يف�س������ل بني النتائج العاطفية 

للرتاكيب الفكرية وبني املظاهر احل�سية، مع 

العلم اأن ال�سعور العاطفي الغام�س يرافق كل 

ن�ساطاتنا اليومية. ال�سعور اجلمايل الغام�س 

ال ميكن اعتباره مو�سوع اللوحة، فهو بحاجة 

اإىل تراكيب فكرية«.

يقول تول�ست������وي يف كتابه »ما هو الفن«: 

»يتاأم������ل الفنان عمله، فه������و ي�سعر بالر�سى 

لبلوغه هدف������ه، فالعمل الفن������ي هو م�سدر 

طرب و�رصور له«.

»كولف������ا« يف االث�سيكلوبيدي������ا الربيطانية 

) ع������ام 1910( طور فك������رة »تول�ستوي« على 

ال�سكل التايل:

ن�سان الذي  »الفن������ون اجلميلة هي فن االإ

أ�سي������اء حمددة وبطرق معروفة.  يولد ليعمل ا

فهو يهدف ل������ذة التاأمل امل�ستقلة عن املنفعة 

املبا�رصة. هدف الفن لي�س املنفعة فقط واإمنا 

ل������ذة التاأمل قبل لذة املنفعة، اأو ميكن القول 

لذة التاأمل هي �رصورة نافعة للنف�س«.

رب������ط »تول�ستوي« )ومن بع������ده( »كولفا« 

الفن بالفرح والتاأمل. لكن »تول�ستوي« اأعطى 

للف������ن دوراً اجتماعياً وتقني������اً، هذا الدور ال 

يخلو م������ن الر�سى وال�رصور. لذة التاأمل عند 

تول�ستوي هي عملية مركب������ة ون�ساط ح�سي 

ح�سا�������س اجلم������ايل  عاطف������ي وفك������ري، واالإ

كاإح�سا�س مبا�رص ال ينف�سل عن �سور اخليال 

وما حتمله من معاين كانت نائمة يف اأعماق 

الذاك������رة. الطرب الب�رصي عن������د تول�ستوي 

ن الط������رب الب�رصي  يختلف ع������ن احللم، الأ

بحاج������ة اإىل اإثارة ب�رصية مبا�رصة، وهو مي�س 

داء وح�سن  اأحيان������اً ق�سايا تقنية كمه������ارة االأ

ال�سنع.

»ايتيني �سوريو« يرد الطرب الب�رصي اإىل 

احلنني، واإىل امل�ستح������ب واملقبول واللطيف، 

فهو يدخل عل������ى النف�س ال�رصور، وهو ممتع 

ومغٍر وفاتن للنظر، ويدخل اإىل القلب الن�سوة 

والبهجة. »اإن للطرب الب�رصي �سلطة تنع�س 

ح�سا�س واخليال«. االإ

وم������ع ذلك و�سع »�سوري������و« جمال الطرب 

الب�رصي لي�سمل املاأ�ساوي والبطويل والغنائي 

املوؤثر  واملغ������ري  وال�ساعري  والرومنطيق������ي 

على النف�س. يقول »�سوريو«: »اإن رد ال�سعور 

والتاأمل اجلم������ايل اإىل �سعور نف�سي عاطفي 
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فقط ه������و تب�سيط لهذا ال�سع������ور، هو �سعور 

أو�سع من ذلك بكثري.. اإن كل �سعور  بال �سك ا

ألوان  عاطف������ي جم������ايل اقتطعناه من �سل������م ا

احلي������اة اليومية ميكن حتول������ه اإىل اإح�سا�س 

وتاأمل فني جمايل«.

»برغ�سون« يعط������ي للتاأمل �سفة جاذبية 

فيزيائي������ة �سكلي������ة تغلف اجلاذبي������ة املعنوية 

والفكرية، وي�سف الطرب الب�رصي بقوله:

»ه������و ذو طبيعة متحركة، تتحرك باجتاه 

الناظر، هي جذاب������ة ويف حالة اإغراء دائم، 

هي جوهر اللطف العلوي ال�سامي«.

اأخذ »برغ�سون« فكرته هذه عن »غوته«، 

الذي اعت������رب اللذة اجلمالي������ة �رصورية لكل 

ن�ساين، العملي من������ه والنظري  الن�س������اط االإ

)الفكري(، غوته يف كتاب������ه »فاو�ست« ي�رصح 

لذة التاأم������ل اجلمايل على �س������كل احتاد مع 

�سي������اء املرئي������ة، ويعني بذل������ك احتاد مع  االأ

ال�س������كل وامل�سمون. اللوح������ة بالن�سبة له هي 

غراء.  فعل جمايل حتركه ق������وى �سحرية كاالإ

الطرب الب�رصي عن������د غوته يتحد باملعرفة 

والعلم لكن بع������د مرورهما بالقلب والنف�س. 

للدخ������ول بحالة التاأمل الب�������رصي ال بد من 

عامل ج������ذب يق������ّرب املتاأمل م������ن مو�سوع 

ن هناك حتول  التاأم������ل. ال بد له من زمن، الأ

فيزيولوج������ي مبا�رص اإىل غواية. بعد الغواية، 

ويف فرتة التمتع هناك عطالة للزمن.

أو �س������وء ال�سمعة اأو عندما  أم������ام املوقد ا ا

ن�س������ري بالغاب������ة، ن�سرتج������ع �س������ور املا�س������ي 

واحلا�رص وامل�ستقبل، الع������ني تتاأمل وتطرب 

أو ل�سوء ال�سمعة،  بنف�س الوقت مل�سهد الغابة ا

أو للوح������ة. فهي تنطوي عل������ى ذاتها لتتاأمل  ا

امل�سهد الداخلي. الوقت مير دون اأي مراقبة. 

ديكارت يف كتابه »تاأمالت«. يقول:

»عندما نتاأمل لوحة، هناك فرتة �سمت، 

هناك زمن يفلت من �سلطة الكلمة«.

رد »بودل������ري« الطرب الب�رصي اإىل حلظة 

�سمت تعي�س يف اأعماق حياتنا وهي بحاجة 

اإىل حلظ������ة بروز. يق������رتح »بودل������ري« تفعيل 

في������ون. لقد دفع  هذه اللحظ������ة بو�ساطة االأ

»بودلري« الطرب الب�رصي اإىل حدود اخلارق 

والالمعقول يقول:

»يج������ب على اللوح������ة اإعط������اء امل�ساهد 

اإح�سا�ساً خارقاً للع������ادة، واأن تعرب عن نظام 

علوي يخرج عن حدود املعقول«.

»الطرب الب�رصي يداعب الواقع ويو�سع 

حدوده، ثم ين�رص �رصاعه ليحلق بعيداً عنه«.

للو�س������ول اإىل هذه احلال������ة من الطرب 

البد م������ن و�سيط، وجد »بودل������ري« و�سديقه 

ال�ساع������ر والناق������د »غوتييه« ه������ذا الو�سيط 

باحل�سي�س. الواق������ع اإن كالهما تاأثرا بكتاب 

»م������ورو« و»تاأثري اأع�ساء اجل�سم على فو�سى 

اأجهزة التفك������ري« ال�سادر عام 1830. اأ�سبح 
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هذا الكتاب د�ستور جمعية احل�سا�سني التي 

ول من عام  أ�س�سه������ا بودلري يف �سهر كانون االأ ا

1845 كان �سعار ه������ذه اجلمعية »احل�سي�س 

غذاء الفكر«.

كانت تعقد جل�سات املثقفني احل�سا�سني 

يف فندق »ل������وزاً« يف حي جزيرة »�سان لوي« 

يف قلب باري�س القدمية.

ي������رى »بودل������ري« اأن احل�سي�������س يح������رك 

حا�سي�س،  الط������رب الب�رصي، فهو يخل������ط االأ

نه ي�سعف املراقبة الفكرية الذاتية. ي�سف  الأ

»بودل������ري« تاأثري احل�سي�س عليه بقوله: »كانت 

�سوات، فت�سبح  لوان واالأ تَختَِلط الروائح واالأ

لوان مو�سيقى خا�سة.  أل������وان ولالأ �سوات ا لالأ

كان الزمن اأبدي بدون نهاية«.

كتب »غوته« يف جمل������ة العاملني ال�سادرة 

يف �سباط ع������ام 1846 ي�س������ف حالته حتت 

فيون، يقول: تاأثري االأ

»اإنه عامل خا�س، ع������امل من الن�سيان، عامل 

من العزلة والوحدة، عامل يغو�س بالعمق.. كنا 

ن�سع قطعة من احل�سي�س يف القهوة العربية 

املرة. كنت اأرى الزه������ور الورقية املو�سوعة 

أراها مرج  آة يف �سالون الفن������دق، ا أم������ام املرا ا

أ�سخا�س  أتقم�������س ا زه������ور حقيق������ي، كن������ت ا

اللوحات املعلقة عل������ى احلائط، كنت اأذوب 

�سياء«. يف االأ

لكن نحن نق������ول اإن »بودل������ري« و»غوته« 

ن احل�سي�س  كانا يعي�سان حلظات م�سطنعة، الأ

نا ويحول الفن������ان اإىل اإله كاذب،  ي�سخ������م االأ

بعد اأن يف�سد فكره وروحه وطبيعته املبدعة. 

نا. فهو  اإنه حم������و لذات الفنان، وتدم������ري لالأ

يفقر التاأمل.

برغ�س������ون يحلل غنى الط������رب الب�رصي 

الطبيعي والتاأمل اجلمايل فيقول:

ح�سا�س  »يوجد ثالث مراحل متميزة لالإ

اجلم������ايل الطبيعي: مرحل������ة انقطاع للحالة 

النف�سي������ة عن تاري������خ جتاربن������ا. اأي مرحلة 

انف�سال دون فق������دان الوعي، مرحلة ذوبان 

النف�س والروح مبو�سوع التاأمل، ين�سى املتاأمل 

نف�سه، وي�سبح مو�سوع التاأمل مو�سوع اأبدي 

آة الفكر اخلالدة«. ومرا

ي�رصح ع������امل النف�س »دوالك������روا« مفهوم 

»برغ�سون« للتاأمل على ال�سكل التايل:

املتاأم������ل يحك������ي لنف�س������ِه ق�ست������ه   -1

الذاتية.

املتاأمل الذي يحك������ي لنف�سه ق�سة   -2

ما.

املتاأم������ل الذي ين�س������ى لفرتة الذات   -3

ومو�س������وع التاأم������ل ليعي�������س حال������ة التاأمل 

الفيزيولوجية فقط، يعود املتاأمل بعدها اإىل 

مو�سوع التاأمل.

املتاأمل للوحة هو كامل�ساهد بال�سينما الذي 

ين�سى نف�سه كما ين�سى املكان والزمان يتقم�س 
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أ�سخا�������س الفليم، ليعود من  حالة املمثلني وا

فرتة اإىل اأخ������رى اإىل حالته الطبيعية، ليقول 

أراه هو �س������ورة ووهم. رغم  لنف�س������ه: اإن ما ا

�رصورة الط������رب الب�رصي لكنه يبقى بحاجة 

اإىل اأر�سية مادية لري�سو عليها. هذا ما ب�رص 

به ال�ساعر والفيل�سوف الفرن�سي با�سالر.

−	 George	Sand	«Histoire	de	ma	vie»	1845.

−	 G.Sand	«impressions	et	souvenirs»	1874.

−	 Esouriau	«L'avenir	de	L'esthetique«	1929.

−	 V.Basch	«essays	D'esthetique»	18631940-.

−	 Lipps	«Aeshetik.	Psychologie»	1903.

−	 Paul	souriau	«La	sucgestion	dans	L'art»	1893.

−	 Bachelard	«L'eau	et	les	Rêves»	1942.

−	 Bachelard	«L'air	et	les	songes»	1943.

−	 Arnheim	«ver	une	Psychologie	de	L'art»	1966.

−	 Weber	«La	Psychologie	de	L'art»	1972.

−	 Moreau	(de	tours)	«Du	Haschisch	Et	de	L'aliénation	mentale»	1830.

−	 Baudelaire	«Les	Paradis	Artificiels»	1845.

−	 T.Gautier	«Le	club	des	Haschischins»	1846.	

املراجع:
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التعريف القانوين: احل�ضارة يف اللغة من الثالثي ح�رض. ح�ضوراً.

فاحل�ض������ور. �ضد الغياب. وقد اأطلقوا هذا املفهوم يف القوامي�س على كل 

مكاٍن يتجّمع فيه النا�س وي�ضتقرون كاملدينة والقرية.

�ضل من  اأما الب������داوة: فهي عك�س ما �ضبق يف الدللة. وهي م�ضتقة يف الأ

أ – يبدو- بداوة« اأي فجاأة. الثالثي »بدا

 

�ساعر واأديب وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

احل�ضارة

وموقع العرب احل�ضاري

❁
د. اأحمد عمران الزاوي 
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 قال القطامي: 

ف��م��ن ت��ك��ن �حل�����ض��ارة �أع��ج��ب��ت��ه

ف���������اأي رج���������ال ب������ادي������ة ت����ر�ن����ا

ه������ذا التعريف القامو�س������ي مل يبق- على 

ال������دوام- معرباً وحيداً ع������ن احل�سارة.. بل 

ولن نكون مبالغ������ن اإن قلنا: لقد ُهجر منذ 

زمن بعيد فهناك كثريون ا�ستقروا يف املدينة 

والقرى ا�ستق������راراً وراثياً ولكنهم مل يكت�سبوا 

ال�سفات احل�ساري������ة, ويف املقابل ثمة  من 

هم على ترح������ال بن املدن والقرى والعراء. 

واكت�سب������وا مبا ميار�سون م������ن قيم وعادات- 

�سمات احل�سارة.

لذلك: ب������ات اأن ن�س������ع العنا�������ر التي 

احل�س������ارة  توج������د  متالزم������ة  بوجوده������ا 

احلديثة.

التكون احل�ساري: اأي ما �سار اإليه هذا 

املفهوم بعد اأن عجز التعريف القامو�سي عن 

الدالل������ة عليه فاحل�س������ارة لي�ست باحل�سور 

فق������ط بل »باحل�س������ور املب������دع« و»باالأخالق 

الكرمية« و»بالق������وة املرافقة الق������ادرة على 

احلماية« 

هذه »العنا�������ر« يجب اأن تكون مرتافقة  

متالزمة وما مل تكن كذلك ال توؤدي اإىل معنى 

احل�سارة اإن وجوده������ا متفرقة دون ارتباط 

يو�سل املجتمع اإىل غري ما ينبغي.

ب������داع دون اأخ������الق كرمي������ة. ينتهي  فاالإ

باملجتمع اإىل احلكم الديكتاتوري..

خ������الق الكرمي������ة دون اإب������داع جتعل  واالأ

املجتمع ق�سوراً عن املجتمعات ال�سابقة..

وكالهما: دون قوة رادعة- حامية- بنيان 

مت�سّدٌع �رصيع االنهيار..

مثلة. يف التاريخ. كثري من االأ

بل لن جت������د يف التاري������خ ح�سارة بقيت 

اآمرة متفردة مدة طويلة بعد انف�سا�س القوة 

بداع« مل يلدا كاملني  على اأن »االأخالق« و»االإ

ومل يجم������دا يف املجتمعات بل: م������رَّ عليهما 

من�سار الزمن فقطع و�س������ذب وقلم واأ�ساف 

ن�سان وتطوره.. وفيما يلي  م�سايراً حاجة االإ

بداع اللذين  نبذة خمت�رصة عن االأخالق  واالإ

كانت قد امت�ستهم������ا احل�سارة العربية من 

�سالم. امل�سيحية واالإ

االأخالق: 

يف امل�ضيحية: اأ�سدق املراجع التي نتعرف 

جنيل؛  خ������الق امل�سيحية هو االإ منها على االأ

نه مرج������ع ال يطعن يف م�سداقيته واإن قلَّ  الأ

عدد امللتزمني به.

أن������ه قيل عني بعني و�سن ب�سن  - �سمعتم ا

أنا فاأقول لكم: ال تقاوموا ال�رص بل من  أم������ا ا وا

خر  مي������ن فحول له االآ لطمك على خدك االأ

أراد اأن يخا�سمك وياأخذ ثوبك فاتِرْك  ومن ا

ال������رداء اأي�ساً. من �سخرك مياًل فاذَهْب معه 
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أراد اأن يقرت�س  اثنني من �ساألك فاأعطه ومن ا

منك فاأقر�سه.

امل�سيح: )متى- 45-38/5( 

- مل������وك االأمم ي�سودونه������م واملت�سلّطون 

أنا فلي�س هكذا  أما ا عليهم يدعون   حم�سنني. ا

�سغ������ر واملتقدم  ب������ل الكبري فيك������م ليكن كاالأ

كاخلادم. 

امل�سيح )متى- 27-26-25/22( 

- كل م������ا تريدون اأن يفع������ل النا�س بكم 

ن هذا هو النامو�س  أنتم هكذا لهم الأ افعل������وا ا

نبياء. واالأ

امل�سيح )متى- 12/7(

�ضالم:  يف الإ

اأ�س������دق املراجع التي ميك������ن اأن نتعرف 

�سالمية هو القراآن وما  منها على االأخالق االإ

ثبتت ن�سبته اإىل النبي حممد )�س(. 

ففي القراآن: 

ن َذَكٍر  ������ا َخلَْقنَاُكم مِّ نَّ َيَُّها النَّا�ُس اإِ
أ - »يَ������ا ا

نَّ  أُنثَى َوَجَعلْنَاُكْم �ُسُعوب������اً َوَقَباِئَل ِلتََعاَرُفوا اإِ َوا

 َعِليٌم َخِبريٌ«. 
َ َّ
نَّ اهلل أَتَْقاُكْم اإِ ِ ا

َّ
أَْكَرَمُكْم ِعنَد اهلل ا

»احلجرات- 13/49« 

أَْو َف�َساٍد  -  »َم������ن َقتََل نَْف�ساً ِبَغرْيِ نَْف�������سٍ ا

َا َقتَ������َل النَّا�َس َجِميعاً َوَمْن  أمَنَّ ْر�������سِ َفَكا يِف االأَ

أَْحَيا النَّا�َس َجِميعاً«. »املائدة-  َا ا أمَنَّ أَْحَياَها َفَكا ا

 »32/5

ويف احلديث: 

- ال تق������ل عب������دي واأمتي بل ق������ل اأخي 

واأختي.

- النا�س �سوا�سية كاأ�سنان امل�سط.

 جعلهم اهلل حتت 
)1(

- اإخوانك������م خولكم 

أيديكم فمن كان اأخ������وه حتت يده فليطعمه  ا

مم������ا ياأكل وليلب�سه مما لب�س وال يحمله فوق 

لتُه فلي�ساعده وليعنه. )النبي  طاقته واإن َحمَّ

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم( 

بداع:  الإ

ا�ستق م������ن الثالثي »بَ������َدع« فبدع ال�سيء 

أه والبْدع  أن�ساأه وبدا بدعه بدعاً وابتدعه اأي ا

هو الذي يكون اأوالً: ويف التنزيل »ُقْل َما ُكنُت 

حقاف 8/46( اأي:  �ُس������ِل..« )االأ ْن الرُّ ِبْدعاً مِّ

أ�سماء اهلل  أر�سل والبديع من ا ما كنت اأول من ا

َذا َق�َسى  ْر�ِس َواإِ َماَواِت َواالأَ تعاىل: »بَِديُع ال�سَّ

َا يَُقوُل لَُه ُك������ن َفَيُكوُن« )البقرة-  منَّ أَْم������راً َفاإِ ا

 )107/2

بداع هنا:  واالإ

هو جدي������د العل������وم والفن������ون باأنواعها 

دارة والت�رصيع. وجديد االإ

يف امل�ضيحية: 

لقد بداأت امل�سيحية من الوالية الرومانية 

مرباطورية الرومانية التي  التي كانت تابعة لالإ

كانت بدورها متنع جميع ما يخالف نظامها 

داري« لذلك: ق�ست ب�سلب  »الت�رصيعي« و»االإ
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امل�سي������ح. ومالحقة تالمذته  ال�سيد 

أتباعه.  وا

اإىل ن�رص الدعوة  فا�سطر هوؤالء 

�������رصاً خوفاً من ق�سوة النظام و�سدته 

وظلوا يت�ساقطون بالع�رصات واملئات 

�سهداء طيلة ثالثة قرون وربع القرن 

بداع  مر الذي مل يكن من جمال لالإ االأ

خالل ذلك اجلو الكثيف.

ومع اأن ق�سطنط������ني الكبري رفع 

ول من  احلظ������ر يف اأواخر الرب������ع االأ

القرن الراب������ع بعد جممع نيقية فاإن 

ظالم ذلك الزمن ظل كثيفاً.

مما جعل رجال الكني�سة يت�سبثون 

بقول ال�سي������د امل�سي������ح: »اأعطوا ما 

لقي�رص لقي�رص وما هلل هلل« 

)متى -22/22/( 

ويتجمع������ون عل������ى ن�������رص مبادئ 

اخلري التي ب�رص بها ال�سيد وجمابهة 

االأخالق الرديئة م������ن كذب وح�سد 

ومنيمة وغدر وبغ�ساء و�سواها.

�ضالم:  اأما يف الإ

أثر كبري يف تقريب  فقد كان ملرور الزمان ا

امل�سافات وتبادل الثقافات بني االأمم ي�ساف 

لهية  وامر املكثف������ة االإ اإىل م������ا تق������دم تلك االأ

والنبوية يف ابتغاء �سبل العلم. 

 ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء« 
َ َّ
َا يَْخ�َسى اهلل منَّ »اإِ

)فاطر 28/35(     

الَّ ُه������َو َوامْلاََلِئَكُة  لََه اإِ أَنَُّه الَ اإِ ُ ا
ّ

»�َسِه������َد اهلل

أُْولُواْ الِْعلِْم َقاِئَماً ِبالِْق�ْسِط« َوا

اآل عمران 18/3( 

»اطلب������وا العلم ول������و يف ال�سني« حديث 

خ������رة يوزن حرب العلماء  أو كم������ا قال: »يف االآ ا

بدماء ال�سهداء فريجح حرب العلماء«  حديث: 

أو كم������ا ق������ال: وكيال يح�سل خط������اأ يف فهم  ا
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�سالمي������ة اأي كيال يجري الظن  الن�سو�س االإ

ه������ا على العل������م مق�سور على  عل������ى اأن َح�سَّ

العلوم الدينية من فق������ه وتف�سري وتاأويل ورد 

ن�سان على اأن  اأمر اهلل �رصيح������اً يف ح�س االإ

يك�سف بنف�سه كيف بداأ اخللق.

أَ  ْر�ِس َفانُظُروا َكيَْف بََدا »ُقْل �ِسريُوا يِف االأَ

لَْق«  اخْلَ

)العنكبوت 2/29( 

ن:  واالآ

كي������ف انت�������رصت احل�سارة؟ وم������ن و�سع 

عواملها االجتماعية؟ 

 )2(
اال�ستثنائيون هم قالئل التاريخ.

الذين �ساروا على جثث الثوابت ال�سابقة 

نقا�س  م������ن قيم وع������ادات فاأقاموا عل������ى االأ

اأمهات النظري������ات يف العلوم كافة وال�سلوك 

نظمة االجتماعية. واالأ

وخ�سائ�سه������ا«  »الن������ار  اكت�سف������وا 

و»املغناطي�س« و»اجلاذبية« و�سواها.

تفل�سفوا يف احلياة- وفيما وراء احلياة.

وف������دوا اإىل الدني������ا مثقل������ني بالف�سول 

يث������ار والفك������ر والذكاء  لتحدي������د اخلري واالإ

فا�سقطوا اأحمالهم بني النا�س وارحتلوا.

يوبيات البابلية فوجدنا اأن اأيوب  أنا االأ قرا

البابلي اأقدم من اأيوب التوراة باأكر من األف 

عام.

ووجدن������ا يف كتاب املوت������ى امل�رصي ُمثاًل 

اأخالقي������ة اأقدم م������ن و�سايا الت������وراة باألفي 

عام.

يوبيات واملُثل »حتدثتا عن  وكالهم������ا: االأ

اخلال������ق بعبقرية ال تف�س������ل عليها عبقرية 

 
)3(

التوراة.

حينم������ا تتعم������ق عنا�رص ال�������رّص يف تربة 

أق������وى من  ذى ا املجتم������ع وتغ������دو ن������وازع االأ

معاك�ساتها.

حينما يزداد عبيد ال�سيطان ويِقلُّ عباد 

الرحمن.

حينم������ا ي�سبح الكذب واخلداع واحل�سد 

والغرور واال�ستغالل والت�ساغر والنميمة هي 

مفردات اللغة التي تتعامل بها املجتمعات.

فذلك يعني دون ريب.

اأن الزم������ان ق������د ابتعد كثرياً ع������ن اآخر 

ا�ستثنائي حتى اإذا انتفخت املوؤذيات وتورَّمت 

م������ة »عبقري« اإما  الم انبث������ق من رحم االأ االآ

»ر�سول ماأمور من ال�سماء« واإما »ثائر دفعت 

به احلاجات االجتماعي������ة دفعاً« اإىل ميدان 

احلياة.

    ويعك������ف كل منهم������ا على ما تاآكل من 

العادات والثواب������ت االجتماعية التي فقدت 

ح�سورها يف حياة النا�س تقليماً ثم تطعيماً 

بف�سائل احلاجات امللحة مق�سياً عن الطريق 

م������ا اأدركته ال�سيخوخة واأعجزته عن التطور 

موؤكداً يف الوقت ذاته اأن العداء بني ما غرب 
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وما ح�رص واأن اجلديد هو تكملة  للقدمي.

أولئك العباقرة  اإن جولة يف ت�ساري�س حياة ا

وت�رصفاتهم اال�ستثنائية تذهل العقل والقلب 

اإذ يق������ع املتجول على »اأمناط« �سبقوا النا�س 

بع�������رصات القرون يف الفهم والفكر وال�سلوك 

ومكارم االأخالق.

حِّ يف الطبيعة ق�ست اأال  ولكن طبيعة ال�سُّ

يظهر اال�ستثنائيون اإاّل على فرتات متباعدة 

وبعد عدد كبري من ال�سنني العجاف.

يف احلقيقة:

غبياء منذ  ذكياء واالأ أ ال�سدام بني االأ ابتدا

أنه م�ستمر  ن�سان �سن التفكري ويبدو ا بل������وغ االإ

ن�سانية. حتى نهاية احلياة االإ

فمنذ اأن اأجنبت احلياة مميزين عور�سوا 

من اأكرية املتخلفني. 

وم������ردُّ اخل������الف يع������ود اإىل اأن املميزين 

وك�سجني  خري������ن بنق�سان االأ اأح�سوا قبل االآ

يف اجل�س������د االجتماعي فحاولوا العمل على 

ع  خرون الذي اأ�سيبوا بالت�سمُّ ا�ستدراكه اأما االآ

فقد ا�ستقروا على ما هم عليه وعار�سوا كل 

تغيري فيه.

احل�ض���ارة  يف  العرب���ي  املوق���ع 

ن�ضانية الإ

مبا اأن احل�سارة هي اال�ستجابة للحاجات 

ن�ساني������ة املتتالية على الزمن فقد اختلفت  االإ

يف الع�سور واالأمم باختالف احلاجات.

فنح������ن لن نكون من�سف������ني اإن اقت�رصنا 

يف درا�س������ة احل�س������ارة العربية عل������ى اأزمنة 

اجلمود واليب�س احل�ساري دون اأزمنة التاألق 

واالزدهار.

ول������ن نك������ون – باملقاب������ل-  عادل������ني اإن 

اقت�رصن������ا يف درا�س������ة ح�س������ارة الغرب على 

اأزمنة االزدهار دون اأزمنة الظالم.

م������ور اأن ندر�س  حاط������ة الواجبة باالأ فاالإ

أنها نهر يتدفق ب�سدة حينما  احل�سارة على ا

تك������ر الروافد ويخ������ف التدفق حينما جتف 

الروافد.

فا�ست������ذكار ما َغرب عن������د احلديث عما 

ن ا�ستح�سار املا�سي  ح�������رص هو �������رصوري الأ

مع احلا�رص يو�س������ح اأن القوة وال�سعف هما 

نتيج������ة حتمية ملا مير ب������ه املجتمع من تقدم 

أزلياً ال  وتاأخر ومرونة وجم������ود ولي�سا قدراً ا

يجدي معه العمل.

لذلك: 

ولكي نتع������رف على الو�س������ع احل�ساري 

العربي يج������ب اأن نقوم بعملية م�سح تاريخي 

�سالمية ثم  من������ذ بداية الدول������ة العربي������ة االإ

�سباب الت������ي غمرتنا برياح  بع������د ذلك اإىل االأ

التخلف.

وبْع������َد الَبْع������د اإىل  الفج������ر احل�س������اري 

اجلدي������د الذي انبلج حديثاً من قلب الظالم 

وقد كتب ملحمتني بدماء �سهداء »اجلنوب« 

و»غزة« 
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آ- منذ بداية الدولة العربية:  ا

اأي منذ ب������داأت راياتها تخفق فوق االأمم 

أواخ������ر الق������رن اخلام�س ع�رص  ظل������ت حتى ا

مت�سك قيادة احل�سارة وظلت طول تلك املدة 

أ�ساتذة العلم والفن  خزاناً ي�سخ على الدوام ا

دب. والفل�سفة واملنطق واللغة واالأ

- فاب������ن جزل������ة املتوفى �سن������ة 1000 م 

ألفه  »325-  �سخ�س يف »كتاب الطب« الذي ا

مر�ساً«      

- وابن بطالن البغدادي املتويف يف �سنة 

1063م كت������ب العديد م������ن م�سنفات الطب 

والفل�سف������ة وق������د نُِق������ل اإىل الالتيني������ة كتابُْه  

»تقومي ال�سحة« 

�سود الدوؤيل.   أبو االأ - وجابر بن حيان.  وا

والفارابي. وابن خلدون. والبتاآين. والبريوين. 

واخلوارزم������ي. وابن النفي�������س. وابن طفيل. 

وابن باجة وغريهم.. 

ث������م املكتبات العربي������ة ذات الربع مليون 

جملد التي كان������ت تن�رص يف العوا�سم العربية 

الزاهرة.

ب- يف ذلك الزمن: 

   فيم������ا كانت احل�س������ارة العربية تتمتع 

بعنا�رص التفوق وتن�������رص حتت الراية العربية 

بعاد اجلغرافية حتى  املظفرة قفزاً ف������وق االأ

تربعت يف القمة.

يف ذلك الوقت: 

- كان الفكر الغيبي مهيمناً على الغرب 

هيمنة مطلقة فم������ا يتحرك ِعرٌق من عروق 

املجتم������ع اإال م������ن فعل������ه  واإن تطاول عوقب 

أبناوؤه  بحرمان كن�سي يرافقه اإىل القرب ويرثه ا

واأحفاده من بعده.

- اإن اإ�سح������ق نيوت������ن ال������ذي عا�������س بني 

1642- 1727م اتُه������م حينما اكت�سف قانون 

أن������ه يريد »اإنزال اهلل عن عر�سه«  اجلاذبية با

وعوقب باحلرمان ال������ذي ظل مئات ال�سنني 

أثبت  بعد موت������ه فلم يرفع عنه اإال بع������د اأن ا

العلم احلديث �سحة نظريته.

وفيم������ا كان������ت كارث������ة »الطاعون«   -

الت������ي اجتاحت اأوروبة يف القرن الرابع ع�رص 

تعالج بالبخور، والرتاتيل، و�سور القدي�سني، 

ى باالعتقاد اأن  وروبيني مالأ وكانت عقول االأ

»الكارثة« هي غ�سب من اهلل، بالنا�س الذين 

طباء  ترك������وه ومالوا م������ع ال�سيط������ان كان االأ

العرب يدر�سونها درا�سة علمية ويعودون بها 

أ�سب������اب بعيدة كل البعد عن غ�سب اهلل  اإىل ا

ويوؤكدون اأن »عزل املري�س« يوقف االنت�سار 

دوية تقدر على �سف������اء الكثريين واأن  واأن االأ

تعاطيها مع اتباع الن�سائح الطبية ال ي�سبب 

غ�سب اهلل ويف ذلك م������ن الفوائد ما تعجز 

عنه الرتاتيل والبخور وال�سور.
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يطايل  - ف������رباري دو غراد الطبي������ب االإ

ال������ذي كان اأول من ترجم كتاب »املن�سوري« 

يف الطب للرازي.

حينما األف كتاب������ه »يف الطب« ا�ست�سهد 

بابن �سينا ثالثة اآالف مرة.

وا�ست�سهد بالرازي وجالينو�س األف مرة.

- كتاب »القان������ون يف الطب« البن �سينا 

طبع ع�رصين مرة يف القرن ال�ساد�س ع�رص.

يطايل الذي  - ج������ريارد الكرمي������وين- االإ

عا�������س ب������ني 1114-1187 م ال������ذي ترجم 

»فل�سفة الكندي« ترج������م اإىل الالتينية باأمر 

ول« 87- كتاباً  مرباط������ور »فريدري������ك االأ االإ

عربياً يف الفل�سفة والعلوم كافة.

- »كليات اب������ن ر�سي������د« و»التي�سري البن 

زهر« و»زاد امل�سافر الب������ن اجلزار« و�سواها 

كانت م������ن اأثمن الكتب العلمي������ة والفل�سفية 

واأعز اأهداف الرتجمة اإىل الالتينية.

- الق�س�������س الكثرية الت������ي حتدثت عن 

خري������ن بامل�ست������وى احل�ساري  اندها�������س االآ

العربي هي اأكر من اأن حت�سى.

مرباطور  حد اأن ين�سى موقف االإ - فلي�س الأ

»�سارملان« وحا�سيته من ال�ساعة التي اأهداها 

اإليه هارون الر�سيد. 

حد اأن ين�سى ده�سة»�سلف�سرت  - ولي�������س الأ

الثاين« الذي ت�سلم الكر�سي البابوي يف �سنة 

.999

وذل������ك حينما اأ�سيب بالبهت اأمام مكتبة 

القاه������رة ذات املليون وثالثمئ������ة األف جملد 

وقولت������ه ال�سه������رية »ال يوج������د يف اأوروبة من 

ي�ستطي������ع اأن يكون بواباً عل������ى هذه املكتبة، 

ناهيك عن العلم ال������ذي ال منلك منه �سيئاً، 

وفاقد ال�سيء ال يعطيه« 

بعدم������ا قدمنا ال������ذي هو القلي������ل جداً 

من الكثري جداً، م������ن الفروق بني احل�سارة 

العربي������ة واحل�سارة الغربية تهب الت�ساوؤالت 

من كل جانب، ويف كل منها ل�سع ال�سقيع يف 

يوم قطبي.

مور على اأعقابها؟  ملاذا دارت االأ

ملاذا تدهور العرب اإىل هذا الدرك الذي 

ن؟  هم فيه االآ

�ستاذ يف  مل������اذا تبدلت املواقع فاأ�سحى االأ

أ�ستاذاً؟ م�س ا م�س تلميذاً، وتلميذ االأ االأ

مل������اذا تنكر الغ������رب- وم������ا زال – ينكر 

ويهاجم كل عربي؟ 

»كتب اب������ن �سينا« و»الرازي« و»الفارابي« 

و»ابن  دري�س������ي«  االإ و»خرائط  و»الب������ريوين« 

جزلة« و»ابن بط������الن« و»ابن خلدون« و»ابن 

طفيل« وغريها.

ملاذا �س������ارت طعاماً جه������رياً للنريان يف 

ال�ساحات الكربى؟ 

ت������وارت اأمامها  اللغ������ة العربي������ة الت������ي 

رامية«  »القبطية« و»االآ
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اللغ������ة العربي������ة الت������ي كانت لغ������ة العلم 

واحلكم والتاأليف.

الت������ي ا�سط������ر اإىل التاأليف به������ا علماء 

ينحدرون من اأ�سول غري عربية.

فابن �سينا و�سع فيها 3600 موؤلفاً. 

وال������رازي م������ن ال������ري واخلوارزمي من 

خوارزم والفارابي من ف������اراب وابن خلدون 

ندل�س  وابن ر�سد وابن طفيل وابن باجة من االأ

الرببرية.

مل������اذا ُك�ِسف������ت ال�سم�������س؟ وكان������ت تنري 

الكون؟

ه������ذه »اللماذا« التي ته������ب من اجلحيم 

�سباب ونحن  توجب على اجلمي������ع ت�سقُّط االأ

فيم������ا ياأتي نقدم ما ن������راه راجني ممن يرى 

خرين. نَّ به على  االآ �سواه اأال ي�سِ

لن اأكون مت�سائماً عدمياً كذلك اجلزائري 

الذي ا�ست�سافته حمطة املنار الف�سائية يوم 

الثالثاء 2009/3/3 فدعا ب�رصاحٍة و�رصا�سة 

نه  ن�سان العربي الأ اإىل قطع كل �سلٍة واأمل باالإ

نه ال ي�ستطيع اأن يكون  جنة والأ همجي منذ االأ

ب�رصاً �سويا.

نني  أك������ون مت�سائماً  حاق������داً مثله الأ لن ا

ن�سانية  اإن�سان عربي اأحم������ل من ال�سفات االإ

ما يبقيني يف ب�رصيتي اأما هو فال اأدري كيف 

يرى نف�سه.

كم������ا لن اأكون متفائاًل كثرياً مغلق الب�رص 

والب�سرية عما يكابده قومي مكتفياً با�ستعادة 

ال�سور الرباقة عاكفاً على م�سغها كالقات.

أراه من  �سوف اأعر�س، بحياد علمي، ما ا

�سب������اب التي فر�ست علينا الدرجة الثالثة  االأ

من الغالء حيث اخلب������ز قليل، واجلو ثقيل، 

والهواء غري عليل.

اأوًل: 

ظل������ت اجلزائ������ر والهن������د واإندوني�سي������ا 

والبالد العربية قروناً طويلة حتت االحتالل 

فاحلرية يف اجلزائر تقا�ست مليوناً ون�سف 

مليون من ال�سهداء.

خ������رى التي ظلت مثل  كذلك البلدان االأ

اجلزائ������ر تعي�س التهمي�������س القومي والفرق 

�سلوب  النوع������ي الكب������ري حت������ى انتهج������ت االأ

الثوري فنالت حريته������ا بالدماء والدموع ال 

باملفاو�سات واال�ستجداء ال�سيا�سي.

ثانيًا:

ظ������ل الظالم يِلفُّ الغ������رب طيلة القرون 

الو�سطى.

وحينم������ا عادت فلول������ه ال�سليبية حاملًة 

م������ن بالدنا اأطنان العل������وم واملعارف والطب 

والفل�سف������ة واحلكم »عكف عل������ى املاأثورات 

خماد زئري  العربية عكوف اجلائع املحروم الإ

اجلوع«   
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موقفان متناق�سان:

نح������ن اأهملنا م������ا عندنا وغرين������ا اأخذه 

واعتمد عليه.

نحن انتقينا من ما�سينا نتائجه الباهرة 

أبراجه الزاهرة نا�سني اأن ذلك  وغفونا حتت ا

الذي انتقيناه جبل بدماء ال�سهداء واملنا�سلني 

ال�سادقني.

ثالثًا: 

�س������ل يُ�سَك������ُب »عب������اداٍت  الدي������ن يف االأ

ومعامالت« 

خلي������ط.. يبقى خليطاً م������دة من الزمن 

أو تق�رص اإذ البدَّ اأن تق�سي حاجة النا�س  تطول ا

تطوير ما ينبغي تطويره يف حقل احلياة. من 

مبادالت ومعامالت وعالقات هذا التطوير 

مور يحتم ف�سل هذا  الذي هو من طبائع االأ

اجلانب عن جانب العقيدة والعبادة.

ومع اأن هذا الت�رصف ال يعار�س الدين.

أوامر الدين: بل: اإنه من ا

ن اهلل تعاىل مل يخلق لنا جوارح ال�سمع  - الأ

والب�رص والف������وؤاد عبثاً بل كي ن�ستخدمها يف 

حدود قدرتها ووجودها.

ْفِئَدةَ  بْ�َساَر َواالأَ ْم������َع َواالأَ »َوَجَعَل لَُكُم الْ�سَّ

لََعلَُّكْم تَ�ْسُكُروَن«

 )النحل -78/16( 

أُول�ِئَك  َاَد ُكلُّ ا
ْم������َع َوالَْب�رَصَ َوالُْف������وؤ نَّ ال�سَّ »اإِ

ُوالً« 
َكاَن َعنُْه َم�ْسوؤ

�سراء- 36/17(  )الإ

مام علي )ر�سي اهلل عنه(: وال  - قال االإ

أبناءكم عل������ى اأخالقكم فقد خلقوا  تق�رصوا ا

اإىل زمن غري زمنكم. فقد قامت معركة وما 

�سوليني« تزال قائمة بني »املطوِّرين« و»االأ

- وما تزال- اأ�سناف التهم.

�سوليني باأنهم  فدعاة التطور ي�سفون االأ

كتل من اجلماد والفهم ال�سطحي للدين.

�سوليون ي�سفون دعاة التطور بالكفر  واالأ

واملروق.

اأما يف الغرب: 

فقد انطف������اأت النار ب�رصع������ة اإذ مل يلبث 

 حده 
ٌ
الغ������رب غري القلي������ل حتى ع������رف كّل 

فوقف عن������ده وتركت الكني�س������ة اأمور الفكر 

دارة واملعام������الت اإىل النا�س  والت�رصي������ع واالإ

�رصاف على تربيتهم الروحية. مكتفية باالإ

رابعًا: 

قرون������اً عديدة والعربي يرزح حتت وطاأة 

التحال������ف الكريه بني رج������ال الدين ورجال 

ال�سلطة فال�سلط������ان عاكف على ملء بطون 

رجال الدين وجيوبهم ومداراة حما�سيبهم 

ورجال الدين يقدمون يف كل حني طائفة 

من الفتاوى واملخدرات الفقهية وي�سخونها 

يف روؤو�س النا�س.
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من هذه الفت������اوى تاأويلهم لبع�س كلمات 

ية 59 – من �سورة الن�ساء. االآ

أَِطيُعواْ   َوا
َ ّ
أَِطيُعواْ اهلل آَمنُواْ ا َيَُّها الَِّذيَن ا

أ »يَا ا

ن تَنَاَزْعتُْم يِف  ْم������ِر ِمنُكْم َفاإِ أُْويِل االأَ �ُسوَل َوا الرَّ

�ُسوِل..«  ِ َوالرَّ
ّ

ىَل اهلل وهُ اإِ ٍء َفُردُّ
ْ
�َسي

مر  حيث َجَمدوا عن������د »واأطيعوا اأويل االأ

مر«  ماأمورون يف  منك������م« نا�سني اأن »اأويل االأ

ية ال�سابقة 58- اأن يحكموا بالعدل. االآ

مر الظاملني كفر �رصيح  واإن طاعة اأويل االأ

»فال طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق« 

أوام������ره: »الع������دل  فاخلال������ق م������ن اأوىل ا

ن�ساف«  واالإ

ْح�َساِن..«  أُْمُر ِبالَْعْدِل َواالإِ  يَا
َ ّ
نَّ اهلل »اإِ

)النحل – 90/16(.

ُكُمواْ  أَن حَتْ َ النَّا�������سِ ا ْ
َذا َحَكْمتُ������م بَ������ني »َواإِ

ِبالَْعْدِل..«

)الن�ساء -58/4(. 

لق������د كان معاوية بن اأبي �سفيان من اأويل 

مر. االأ

أنا ويل اهلل على امللى  فهو عندما قال: »ا

أ�ساء واأ�سع منه ما  أ�ساء من������ه ملن ا اأعطي ما ا

ية  أ�س������اء« مل يكن ممن ذكرتهم االآ أ�ساء عمن ا ا

58 - من �سورة الن�ساء.

فتوزيع »ال�سدق������ات« و»الفيء« حتددت 

ية  يتني 60- من التوبة-9- واالآ وجوهه يف االآ

7- من �سورة احل�رص-59- على �سبيل احل�رص 

ولي�س بينها  ما ي�ساء اخلليفة �سخ�سياً.

ج�������- دخل������ت اإىل ال�رصق العرب������ي اأقوام 

خمتلفة مل تن�س لغتها وال اأ�سولها وال عاداتها 

اأقوام م������ن الروم والفر�������س وال�سني والهند 

حبا�س. والزجن واالأ

فلم تلبث غري هزيع من الزمن حتى جّف 

وجيب الدين م������ن القل������وب وارتفع خفقان 

القومية يف ال�سدور وا�ستعلت دماء الثاأر يف 

العروق.

هذا الواقع الذي ا�ستمر يف الت�سعيد ما 

كان اأن يك������ون لوال البعد ال�سا�سع بني ما كنا 

عليه وما �رصنا اإليه.

يدي بدالً من  مور بداأت ت�سري على االأ فاالأ

ال�سري ال�سوي.

لقد غدا اخلليفة رمزاً يرفعه الغا�سبون 

ث������م تيّب�س حتى �س������ار ق�رصاً تختف������ي وراءه 

احلقيقة.

البن������اء العربي ال������ذي كان ي�سم ال�رصق 

أركانه  والغرب وال�سمال واجلنوب ت�سدعت ا

ال�سيا�سية والفكري������ة بعد اأن نامت النواطري 

وب�ِسمت الثعالب.

ندل�س بعدائية وحتدٍّ حتى  لقد ا�ستقلَّ االأ

مخ العظام.

قالي������م ت�ساقطت عن اجل�سد العربي  واالأ

ت�ساق������ط اجلوارح ع������ن ج�س������د افرت�سه داء 

اجلذام.
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م�������رص  يف  خ�سيدي������ون  االإ ا�ستق������لَّ 

واحلمدانيون يف حلب وما حولها والبويهيون 

يف بغداد واأ�سفهان وكرمان.

ثم ج������اء العثمانيون فب�سط������وا ال�سلطان 

وال�سط������وة على البالد من اأق�سى ال�رصق اإىل 

اأق�س������ى الغرب اإىل اأق�س������ى اجلنوب م�سافة 

أربعة قرون طوي فيها  من الزمن زادت على ا

فكار حتى  العق������ل العربي وامت�ست من������ه االأ

الق�سور وغمره ظالم كثيف تخطئ فيه اليد 

طريقها اإىل العني.

وما اإن مللم العثمانيون حبالهم وع�سيهم 

حت������ى اأطلَّ������ت كتائب الغرب م������ن كل حدب 

و�سوب.

كانوا اأرق من العثماني������ني لفظاً ولكنهم 

كانوا اأحّد منهم ناباً وخملباً

ي�ستحيل اأن تن�سى الذاكرة العربية: 

- الوعد الذي اأ�سدرته بريطانيا و�سماه 

التاريخ »وعد اإرن�ست بلفور« وزير خارجيتها 

�سفني اليهودي  آنذاك حيث اأعلنت فيه دقَّ االإ ا

يف اخلا�رصة ال�سورية.

- معاه������دة �سايك�س بيك������و التي ق�سمت 

الوطن العربي بني انكلرتا وفرن�سا.

- مب������ادرة اأوروبة �رصقاً وغرباً والواليات 

أتباعها من الدول اإىل �سم اإ�رصائيل  املتحدة وا

اإىل االأمم املتحدة واالعرتاف بها دولة كاملة 

�سلحة  ال�سي������ادة وفتح������ت اإليها �سناب������ري االأ

م������وال ور�س������ت له������ا التاأيي������د ال�سيا�سي  واالأ

والغطاء الدويل جلمي������ع ارتكاباتها وال�سهر 

الدائ������م على اأن تبقى اقت�سادي������اً وع�سكرياً 

اأقوى من العرب جميعاً.  

- �سن������وات اال�ستعمار الغربي مرت كاأنها 

ق������رون ودهور �س������ودر فيها العق������ل العربي 

�سالة  واالقت�ساد العربي وهوِجمْت اللغة واالأ

أنوار احل�سارة ع������ن العرب حتى  واأطفئ������ت ا

غدت ماليينهم الثالثمئ������ة اأفواهاً م�ستهلكة 

وثوراتهم م�سفوحة احلواجز ميت�سها الغرب 

حتى الق�سور.

قال بع�سهم لبع�س:

   كيف؟ وملاذا؟

اأال يقول اهلل يف كتابه؟

نَّ الَْباِطَل َكاَن َزُهوقاً..«  - »اإِ

�سراء -81/17(.  )الإ

ِ ُهُم الَْغاِلبُوَن..« 
ّ

نَّ ِحْزَب اهلل - »َفاإِ

)املائدة- 56/5(

ُه������ُم  يَْط������اِن  ال�سَّ ِح������ْزَب  نَّ  اإِ أاَل  »ا  -

ا�رِصُوَن..« اخْلَ

)املجادلة- 19/51(.

فاأجابه������م العارفون: �سدق اهلل العظيم: 

ولكنه قال قبلها: 

ٍة َوِمن  ن ُقوَّ ا ا�ْستََطْعتُم مِّ واْ لَُهم مَّ أَِعدُّ - »َوا

ُكْم«  ِ َوَعُدوَّ
ّ

يِْل تُْرِهبُوَن ِبِه َعْدوَّ اهلل بَاِط اخْلَ رِّ

نفال-60/8(  )الأ
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آيَاتُنَ������ا َفنَ�ِسيتََها  أَتَتْ������َك ا - »َق������اَل َكَذِلَك ا

َوَكَذِلَك الَْيْوَم تُن�َسى« 

)طه 126/20(

- »..فالي������وم نَن�َساُه������ْم َكَما نَ�ُس������واْ ِلَقاء 

يَْوِمِهْم َه�َذا..« 

عراف 51/7( )الأ

فلقد غرقتم يف بحر الن�سيان.

ن�سيتم اأن االقت�ساد واملجد الذي حققه 

جداد بن������ي على اجلهاد ووح������دة الكلمة  االأ

جداد كانوا يعي�سون  والهدف. ن�سيت������م اأن االأ

أنتم تعي�س������ون »ال�سيادة  حقيق������ة امل�س������اواة وا

والعبودية« »الفقر والغنى« »الناهب واملنهوب 

منه« 

د- تتابع������ت ظروف التبعي������ة والتهمي�س 

ولكن باأ�سل������وب ح�ساري ال ي�ستطيع املري�س 

أي������ن ي�سكو كما ال يعرف  في������ه اأن يعرف من ا

الدواء من ال�سم.

حتى واإن كان ال يُبكى على اليوم العثماين 

و�سلنا مع الغرب وعميله اليهودي اإىل حالة 

م فيها على القائل:  نرتحَّ

ف��ل��م��ا م���ن���ه  ب���ك���ي���ت  ي�������وٍم  ُربَّ 

�������رصت يف غ������ريه ب���ك���ي���ت ع��ل��ي��ه  

ظلوا يوهمونن������ا �ستني �سن������ة اأن الفارق 

احل�س������اري بيننا وبينه������م وبيننا وبني جارنا 

الع������دو ال ميكن اجتي������ازه »فجي�سه ال يقهر« 

و»�سالحه ال يق������اوم« و»�سيا�سته ال ت�ساهى« 

�سياد اإىل يوم الدين.
اأما هم فاالأ

لقد م������رت حادثت������ان اهتز لهم������ا العامل 

الغربي والعامل العربي: 

وروبي لب�سا  مريكي واالأ 1- الغرب������ان  االأ

�س������واد احلزن. لق������د اعتلت �سح������ة العزيز 

»كل������ب بو�س« فكلب الرئي�������س رئي�س الكالب 

مريك������ي يفع������ل يف  وفيم������ا كان الق�س������ف االأ

ر�س يقتل  العراق مثلما يفعل املحراث يف االأ

ويدم������ر وياأ�رص وي�رصد اأ�سي������ب الكلب العزيز 

يف �ساقه فعرجت القل������وب بعرجه وكفكفت 

ح�س������ان وُمدد باحلن������ان يف جناح  علي������ه االأ

خا�������س مب�سفى خم�سة جن������وم وعكف عليه 

أبل والتّفت ال�ساق  كب������ار اجلراحني حتى اإذا ا

بال�ساق ع������وى فتجاوب جميع املحبني وعلى 

أ�سهم الرئي�س. را

بي�������س اأق�سيت  ويف حديق������ة البي������ت االأ

م�سائل »الع������راق« و»اأفغان�ستان« و»فل�سطني« 

كي يخلو اجل������و لالحتفال بالقادم املعافى.. 

هناك اقتطع احلبيبان حاجتهما من الزمن 

بعيداً عن اأعني العّزال.

2- حيي������ت ي������ا منتظر الزي������دي منتعاًل 

وحافياً.

وبورك بحذائك ال������ذي تخلد اإىل جانب 

راأ�س بو�س مثلما تخلد كافور مع �سعر املتنبي 

عندما قال: 
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ي مكرمة �ضود املخ�ضَّ م الأ من علَّ

ال�ضيد آب���اوؤه  ا اأم  البي�ض  اأق��وم��ه 

دام��ي��ة ال��ن��خ��ا���ض  ي��د  يف  اأذن  اأم 

م��ردود بالغل�ضني  وه��و  ق���دره  اأم 

ه�- بقينا عقوداً نح�سب اليوم فيها عقداً 

والعقد قرناً نلوك الظروف بنفو�س مقهورة 

وعيون مبه������ورة وياأ�س قاتل وقناعة غر�ستها 

فينا الدول وبع�س حكامنا باأن تخلفنا اأبدي 

ر�س عن  أننا بعيدون عن احل�سارة بعد االأ وا

ال�سماء.

حت������ى كانت حرب مت������وز وبعدها حرب 

غزة. 

فاجلي�������س الذي ال يقه������ر باآلياته وعتاده 

احلديث جداً وبالدعم ال�سافر املتعدد الوجوه 

م������ن الغربي������ني قابلته قب�سات م������ن ال�سبان 

الذين �سمموا على اجلهاد حتى اال�ست�سهاد 

قاوموا �سواريخه بالر�سا�س واملدى.

وواجه������وا جبال دبابات������ه بال�سدور التي 

ميان. ت باالإ امتالأ

ر�������س كالنبات  كان������وا ينبت������ون م������ن االأ

دغال وال�سجر  ويظه������رون من ب������ني اأوراق االأ

مثلما يظهر املَرَدة فردوه على اأعقابه عاجزاً 

عن حتقيق اأي هدف من اأهدافه.

ود�سم������ه  ب�سالح������ه  ب������اق  اهلل  »ح������زب 

و�رصاديبه« 

وحما�س باقية بقيادتها وجماهديها 

ال�سمود العبق������ري يف جنوب لبنان ويف 

غ������زة قلب املوازين فاالح������رتام الدويل قام- 

وما زال- حيث تكون القوة ويكون ال�سمود.

ن فق������ط: مل يعد ح������زب اهلل- يف نظر  االآ

الغربي������ني اإرهاباً- ب������ل مقاومة وحزباً يجب 

احلوار معه.

ن فق������ط: مل تع������د حما�������س كتل������ة من  االآ

رهابيني بل هي تيار �سيا�سي  االنقالبي������ني االإ

ألزم بريطانيا اأن تتحاور معه. فاعل ا

رهابيني  ن فقط: مل تعد �سورية ماأوى االإ االآ

أ�سا�سي يف  وخ������زن �سالحهم بل هي الع������ب ا

�سيا�سة هذا ال�رصق تزدح������م الوفود الغربية 

أبوابها طالبة ودها. على ا

وبعد: 

ن فق������ط: وبعد قرون عدي������دة اأدركنا  االآ

أنن������ا ال نعاين من تخل������ف اأزيل بل لدينا من  ا

اجلينات احل�سارية ما ميكننا من العودة اإىل 

موقعنا احل�ساري بني االأمم.

اخَلَول- العبيد.  -1 

نبياء. نحن نتكلم عن الب�سر ولي�س عن املالئكة والأ  -2

نق�سد التوراة املتداولة اليوم التي و�سع فيها 35 �سفراً بعد موت مو�سى.  -3

الهوام�ش:
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طب������اء الذين ذهبوا ملداواة جراح  مل يق������ّدر يل نيل �رشف دخول غزة مع الأ

رهابي يف منتهى ال�سنة  اأهله������ا اإبان العدوان الذي �سنه الكي������ان ال�سهيوين الإ

أ�سابيع متوالية، ولكن بعون اهلل و�سمود  امليالدية 2008 وم�ستهل 2009 لثالثة ا

اأهلها واإميانهم بحق التم�سك بق�سيتهم مل ي�ستطع النيل منها ومن عزميتها ومل 

حجار فيها وي�سبب  ي�ستطع اأن يدمر �سوى الأ

رادة الفل�سطينية  طفالها ون�سائه������ا و�سيوخها، فانت�������رشت الإ  ال�سه������ادة لأ

العربي������ة ممثلة بغ������زة ال�سموخ، اأما اجلرحى منهم فق������د غ�ست امل�ست�سفيات 

❁ باحث يف تاريخ العلوم الطبية. ع�سو اجلمعية ال�سورية لتاريخ العلوم. اإدلب- �سورية.

ò

غزة ها�شم 

�شالمي يف تاريخ الطب العربي الإ

❁
د. حممد يا�رس زّكور
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به������م وعجزت عن ا�ستيع������اب دمائهم الزكية 

رهابي حرك قلوب  العط������رة، وهذا العمل الإ

كل الع������رب وغ������ر العرب من �رشف������اء العامل 

هل غزة.  ليقدموا واجب ال�رشف والعزة لأ

ومل������ا مل يت�س������نَّ يل ني������ل �������رشف امل�ساركة 

آلة  مبداواة اجل������راح الطاهرة مل������ن طالتهم ا

أي������ت من واجبي كطبيب  احلرب املجرمة، را

وباح������ث يف تاريخ العلوم الطبية اأن اأقدم ما 

ا�ستطعت التو�سل اإليه يف البحث عن اأعالم 

�سالمي الذين لهم �رشف  يف الطب العربي الإ

النتم������اء اإىل غ������زة ها�سم، الت������ي ت�سم بني 

حناياه������ا قرب جّد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

أم������ا م�ست�سفيات غ������زة التي ت�رشفت  و�سلم. ا

�رشائيلي  الإ الع������دوان  جرح������ى  باحت�س������ان 

رهابي، ه������ذه امل�ست�سفيات هي  الهمج������ي الإ

امت������داد لبيمار�ست������ان )دار ال�ست�سفاء( غزة 

أ باحلديث عنه. الذي �سنبدا

�سورة رقم )1(. 

�سورة رقم )2(. 

�سورة رقم )3(. 

�سورة رقم )4(.          

بيمار�ستان غزة

)اأو البيمار�ستان النا�رصي(

العهدين  يف 
 )1(

البيمار�ستانات بناء  انت�رش 

يوبي واململوكي كثراً، يف فل�سطني وغرها  الأ

�سالمية، فكان هناك  من البالد العربية والإ

أ�س�سه �سالح الدين  بيمار�ستان القد�س الذي ا

مري  أي�ساً، وبنى االأ يوبي وبيمار�ستان عكا ا االأ

بيمار�ستان �سفد، ويف الرملة ونابل�س 
 )2(

تنكز

 )3(
بن������ى حممد بن ف�س������ل اهلل القبطي ناظر

اجلي�س يف كل منهما بيمار�ستاناً.

وملا تويف ال�سلطان امللك النا�رص حممد بن 

قالوون وتوىل امللك ال�سالح اإ�سماعيل، ر�سم 

مري عل������م الدين �سنجر اجل������اويل الفقيه  لالأ

ال�سافعي بنيابة غزة، فح�رص اإليها واأقام بها 

أثنائها يف عمارة اجلامع بغزة،  مدة �رصع يف ا

������ر حمام������اً هائاًل ومدر�س������ة لل�سافعية،  وعمَّ

وعمر خان������اً لل�سبيل، وبنى بغ������زة مار�ستاناً 

ووقف عليه ع������ن امللك النا�رص اأوقافاً جليلة 

أي�س������اً البيمار�ستان النا�رصي،  ، ولذا �سمي ا

وجعل النظر فيها لنواب غزة، وقيل اإن غزة 

بعد اأن كانت بلدة متوا�سعة- حتى اإنها كانت 

تع������د �سيعة من �سياع الرمل������ة- اأ�سحت يف 

مري  عهد اجلاويل بلدة ي�سار اإليها، وتويف االأ

�سنجر �سنة 745ه�، ودفن يف تربته التي على 

جبل الكب�س. ول�سنجر اأي�ساً مار�ستان وخان 

)4(
يف بَيْ�سان.

�سورة رقم )5(. 

�سورة رقم )6(.

كان بيمار�ستان غزة يقع يف املنطقة املقابلة 

للجامع العمري الكبري من جهة ال�رصق حتى 

�س������ارع البو�سطة، ومن ال�سارع ال�سيق �سماالً 
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حتى �سارع عمر املختار جنوباً، اأي مب�ساحة 

ثالث������ة اآالف مرت مربع، ف������كان مبنًى عظيماً 

من حيث ال�سكل، وُمتَّ�ِسعاً من حيث امل�ساحة، 

ربع، وكان  وحتيط به ال�سوارع من اجلهات االأ

ي�ستمل عل������ى عدة غ������رف للمر�سى وقباب 

واإيوان������ات وجنين������ة وا�سع������ة و�ساقية وجامع 

ومدر�سة لتعليم العلوم الطبية ورباط للذكر 

وتكي������ة للم�سافرين والفقراء، وكان فيه ق�سم 

خا�������س للن�ساء وق�س������م للم�سابني بالعاهات 

العقلي������ة. وقد و�س������ف القلق�سن������دي )تويف 

831ه�������/1418م( غ������زة بقول������ه: »غزة على 

ط������رف الرمل بني م�رص وال�س������ام، اآخذة بني 

الرب والبحر بجانبيه������ا، مبنية عى ن�زس عاٍل 

على نح������و ميل من البحر الرومي، متو�سطة 

يف العظ������م، ذات جوام������ع ومدار�������س وزوايا 

)5(
أ�سواق، �سحيحة الهواء..« وبيمار�ستان وا

�سورة رقم )7(.

وقد بال������غ امللوك امل�رصي������ون يف العناية 

مبار�ستان غزة وحب�سوا عليه القرى واملزارع 

وامل�ستغالت التي ا�ستهرت بوقف املار�ستان، 

ومن هذه الوقفي������ات )قرية �سميل، وبطاين 

ال�رصقي، وبي������ت جرجا، وهربيا، واملغراقة(، 

وهي من ق������رى غزة التي كانت وقفاً ل�سالح 

هذا البيمار�ستان، وكذل������ك �سوق القي�سارية 

وخان الزيت والقما�س وماحولها من دكاكني 

�رصف قان�سوه  وعقارات. وق������د اأمر امللك االأ

الغوري باإعف������اء �سكان ه������ذه العقارات من 

املظ������امل وال�رصائ������ب ل�سال������ح البيمار�ستان، 

بوثيقة تق������ول: »ب�سم اهلل اللطيف اأمر امللك 

�������رصف قان�سوه الغ������وري عز ن�������رصه اأن  االأ

يعف������ى �س������كان القي�سارية بغ������زة اجلارية يف 

وقف البيمار�ستان النا�رصي يف جادة الزيت 

والقما�������س من مظامل احل������كام بغزة وغريها 

وال يح������دث عليهم ج������ادة، وال يجدد عليهم 

مظلمة بتاري������خ اخلام�س ع�رص م������ن �سعبان 

�سن������ة 910ه�«. هذه الوثيقة تدل على اأهمية 

وعظمة ه������ذا البيمار�ستان، وعلى اخلدمات 

كر من مئتي اأو  اجلليل������ة التي كان يقدمها الأ

ثالثمئة �سنة.

ثار  �س������ف ذهبت تل������ك االآ  ولك������ن مع االأ

ثار  واأدركها اخلراب كما اأدرك غريها من االآ

القدمية يف غ������زة، ومل يبق غري ما ينقل عما 

أثن������اء رحالتهم من م�رص اإىل  كتب������ه الرحالة ا

أو بالعك�س. اأما هذا البيمار�ستان فقد  ال�سام ا

أبنية  نقل������ت العديد من اأحجاره ورخامه اإىل ا

اأخ������رى قدمية وخا�سة جام������ع ال�سيد ها�سم 

ت اإىل  أما اأر�س������ه فقد �ُسمَّ ب������ن عبد مناف، ا

بع�س العقارات املجاورة وبني فيها الدكاكني 

خر من  و�سوق الذهب اجلدي������د، والق�سم االآ

اأر�سه اأخذت ملقربة اآل ر�سوان حكام غزة يف 

)6(
الع�رص الرتكي.

�سورة رقم )8(. 
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أّما  هذا م������ا كان عن بيمار�ست������ان غزة، ا

اأعالمها يف الطب يف ظل احل�سارة العربية 

�سالمية، فكان منهم اإبراهيم بن ُزّقاعة،  واالإ

وحممد الغ������زي ر�سي الدين، وحممد الرّي�س 

بن عبد اهلل الغّزي. 

ابن ُزّقاعة

)��4-���ه�/�3�3-�4�3م(

أبو اإ�سح������اق اإبراهيم بن  برهان الدي������ن ا

حمم������د بن بُه������ادر النوفل������ي، ال�سه������ري بابن 

ُزّقاع������ة)7(، كان اإماماً بارعاً مفنناً يف علوم 

ع�ساب ومنافعها،  كثرية وال�سيما معرف������ة االأ

والريا�س������ة، وعلم الت�س������وف. عانى �سناعة 

اخلياطة، واأخذ القراءات والفقه والت�سوف 

عن م�سايخ عدة، و�سمع احلديث وقال ال�سعر 

ونظ������ر يف النجوم وعلم احل������رف، وبرع يف 

ر�س وجترد  ع�ساب و�س������اح يف االأ معرف������ة االأ

وتزهد فا�ستهر ببالد غزة، وعرف بال�سالح. 

وباجلملة كانت رئا�سته يف العلوم كثرية، وله 

حظ وافر عند ملوك م�رص ونال من احلرمة 

أبناء جن�سه،  والوجاه������ة ما مل ينله غريه م������ن ا

ع�ساب: وتويف بالقاهرة. ومن �سعره يف االأ

�رَصَى      اإذا  �ضيَم  النَّ اأنَّ  َعَجبي  َوِمْن 

�ِض ْنِد والآ �َضحريًا ِبَعْرِف الباِن والرَّ

ت�ي       ُيعيُد على �َضْمعي َحديَث اأِحبَّ

ُجاّل�ض�ي �َة  ِحبَّ
الأ اأنَّ  يل  َفَيْخُطُر 

ومنه:

َل��واِح�����ٍظ      ��يُّ  َن��ْرِج�����ضِ َخ���دٍّ  َوَوْرِديُّ 

ِظِه َرَوْوا ْحِر َعْن حَلْ َم�ضاِيُخ ِعْلِم ال�ضِّ

َعقاِربًا      َح��َك��نْيَ  ْدَغْيِه  �ضِ َوواواُت 

)�(
ن�اِر َقِد اْلَتَوْوا ِمَن امِل�ْضِك َفْوَق اجُللَّ

حممد الَغّزي

)���-�93ه�/���4-����م(

ر�سي الدين حممد بن حممد بن اأحمد بن 

عبد اهلل بن ل������وؤي بن غالب العامري الَغّزي 

ن�سب������ة اإىل غزة فل�سطني، هو جد جنم الدين 

بيه �ساحب كتاب »الكواكب  حممد الغ������زي الأ

ال�سائ������رة يف اأعي������ان املئة العا�������رصة«، باحث 

بالفالحة، فقيه، م�سارك باحل�ساب والطب 

�سول، ولد بدم�سق، زار فل�سطني  واللغة واالأ

وم�������رص واحلجاز، وكتب عم������ا �ساهده فيها 

من نبات وزراعات وعقاق������ري، وتوىل نظارة 

البيمار�ستان النوري بدم�سق. 

له من الكتب: - جامع فرائد املالحة يف 

فوائد الفالحة.

ألفية يف الطب. - ا

.   وغ������ري 
)9(

ألفي������ة يف عل������م الهيئ������ة - ا

)10(
ذلك..

حممد الرّي�ض الغزي

)تويف ��30ه�/����م(

حمم������د الرّي�س بن عب������د اهلل بن �سليمان 
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ب������ن اأحمد ال�سهري بالرّي�������س احلنفي الغزي، 

الطبي������ب احل������اذق ال�سهري الع������ارف املاهر، 

اأحد املتفردين يف تلك الديار يف علم الطب 

واحلكمة والفلك والهيئ������ة وغري ذلك، حتى 

اإن �سيته عّم �سورية وم�رص. ولد بغزة ها�سم 

وبها ن�ساأ، واأخ������ذ عن والده الطب واحلكمة 

وتخرج عليه بذلك، وبرع يف الفنون، وعالج 

النا�������س وا�ستهر بالط������ب واحلذاقة يف ذلك، 

واأخ������ذ بع�ساً من العلوم الغريبة والفنون من 

�ست������اذ ال�سيخ عبد الوه������اب الطنطاوي،  االأ

وارحتل اإىل م�رص ودم�سق، وعال �سيته. وله 

 عن 
)11(

تاآليف يف الطب، وعّرب غاية البيان

اللغة الرتكية، وكان من ظرفاء وقته، وكانت 

)12(
وفاته يف �سنة 1130ه� ودفن بالقد�س.

�سورة رقم )9(.

�سورة رقم )10(. 

خامتة

ه������ذا م������ا كان م������ن نتيج������ة البحث عن 

بع�س تاريخ غ������زة يف الرتاث الطبي العربي 

�سالم������ي؛ اإن كان م������ن دور اال�ست�سفاء،  واالإ

أع������الم كان لهم ب�سم������ة يف تاريخ الطب  أو ا ا

العرب������ي القدمي، وذلك م������ا كان لزاماً علينا 

اإظهاره ليتع������رف كل اإن�سان على تاريخ هذا 

البل������د ال�رصيف ال�سامد املعط������اء يف اأر�سه 

مة العربية  و�سعب������ه، وليبقى رمزاً ل�سمود االأ

�سالمية يف وجه كل طامع ومغت�سب. االإ

بيمار�ستان: فار�سية؛ بيمار تعني املري�س، �ستان: مكان. واخت�سرت فيما بعد )مار�ستان(.  -1

تويف �سنة 732ه�.   -2

الناظر: املتويل اإدارة اأمر.  -3

عي�سى: تاريخ البيمار�ستانات �س247.  -4

بالدنا فل�سطن ج1 �س65، 68.  -5

عزة يف تاريخ غزة لعثمان  عن ناه�س اأحمد غريبة ا�ست�س��اري التخدير يف م�ست�س��فى ال�سفاء بغزة، نقاًل عن اإحتاف الأ  -6

الطباع.

فرخ احلجل.   -7

ابن العماد: �سذرات الذهب ج9 �س172.   -8

علم الهيئة: وهو علم ينظر يف حركات الكواكب الثابتة واملتحركة واملتحرية، و�س��مي بذلك منعا للب�س��ه مع التنجيم   -9

ف��الك والكواكب باحلقيقة، اإمنا يعطي اأن هذه ال�س��ور والهيئات  نه ل يعطي �س��ورة ال�س��موات وترتيب الأ اأوًل، ولأ

الهوام�ش:

¥µ
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¥µ

فالك لزمت عن هذه احلركات. )عن مقدمة ابن خلدون(.  لالأ

10- الغزي، الكواكب ال�سائرة ج2 �س3. حميدان، اأعالم احل�سارة ج6 �س267.

ن�سان« ل�سالح بن ن�سر اهلل بن �سلوم احللبي املتوفى �سنة 1081ه�، والكتاب  11- هو كتاب »غاية البيان يف تدبري بدن الإ

قمنا بتحقيقه حديثاً. 

طباء �س456. املرادي، �سلك الدرر ج4 �س71. بالدنا فل�سطن ج1 �س85. 12- عي�سى، معجم الأ

- ابن العماد: �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب.

- الغزي: الكواكب ال�سائرة يف اأعيان املئة العا�سرة.

-املرادي: �سلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�سر.

هل القرن التا�سع.  - ال�سخاوي: ال�سوء الالمع لأ

- ال�سفدي: اأعيان الع�سر. 

- عي�سى: تاريخ البيمار�ستانات.

- الدباغ: بالدنا فل�سطن.

- حميدان: اأعالم احل�سارة.

امل�صادر واملراجع
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ر�سال  أداء وظيفتها يف الإ يقاع تي�رس عليه������ا ا تتمتع اللغ������ة مب�ساحة من الإ

والتلقي. 

ذن  يقاع، والأ الكلمة تت�سكل من ال�سوت، وال�سوت هو درجة متقدمة يف الإ

يقاعي ال������ذي ت�ستقبله، وكم������ا اأن اللحن يتمتع  تتفاع������ل مع ه������ذا ال�سوت الإ

ب�سطوع معاين اللغة، فاإن الكلمة تتمتع بعذوبة اللحن. 

 لذل������ك فاإن لق������اء الكلمة بالنغمة هو مبثابة ت������زاوج بينهما، هذا التزاوج 

غنية هي عر�������س الكلمة، كما هي عر�س  غنية، والأ الذي ي������وؤدي اإىل ولدة الأ

النغمة. 

باحث من �سورية.

العمل الفني: الفنان قحطان الطالع. 

❁

ò

مو�ســــــــيقى اللغـــــــــــة

❁
عبد الباقي يو�سف 
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�إن كل كن������وز �لعامل تعج������ز �أن تهبك �سنة 

و�حدة، ولكن ثمة كتب تقر�أها تهبك خم�سني 

�سنة من �حلياة يف خم�س �ساعات قر�ءة. 

 دوما �أعجز عن �إيجاد �لكلمة �مل�سبوطة 

�لت������ي تتحم������ل �مل�سوؤولية �لك������رى يف تقدمي 

�لكلمة، وحت������ى يف �لدين كان و�سف �لكلمة 

���َعُد  َلْيِه َي�صْ يزيدها جماال وقيمة ومعنى: /�إِ

ية 10 /�أََلْ  ���ُب/. �سورة فاطر، �الآ يِّ �ْلَكِل���ُم �لطَّ

َبًة َك�َص���َجرٍة   َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ
ُ َت���َر َكْيَف �َضََب �للهّ

ِتي  ْ
���َماء ُت�ؤ ���ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِف �ل�صَّ َبٍة �أَ�صْ َطيِّ

َه���ا/ �سورة �إبر�هيم،  ْذِن َربِّ ُكَلَه���ا ُكلَّ ِح���ٍن ِب���اإِ �أُ

يتان 25-24.  �الآ

ن�سان  ن�س������ان، و�الإ �لق������ر�ءة هي ذ�كرة �الإ

ن�سان  هو ذ�كرة �لقر�ءة، ولذلك فاإن هذ� �الإ

مل يج������د طريق������ا �إىل كماله �إاّل بع������د �أن تعلّم 

أ هو �إن�سان به نق�س  أ. فاإن�سان ال يقر� كيف يقر�

مهما كان موقعه �الجتماعي. 

�لقر�ءة هي �إحدى �أهم م�سادر �ملعرفة، 

ن�سان م������ن تطور وتقنية لتلقي  ومهما بلغ �الإ

�ملعرف������ة، فاإنه ال ي�ستغني عن �لقر�ءة ، فثمة 

معرف������ة ال تتحقق �إاّل عر �لكلمة مهما تقّدم 

�لزمن. 

ميكنن������ا �أن نت�ساءل ع������ن �أهمية �لقر�ءة، 

أ كثري� تر�ه غنيا يف حديثه  ن�سان �لذي يقر� �الإ

ومهم������ا طال به �حلديث ال ي�سجره �ل�سامع، 

أ لي�س لديه �سيء يقوله،  بي������د �أن �لذي ال يقر�

اإن حديثه مهما كان جادا ال يكون اإال عبارة  

عن كلمات مبا�رصة يلقيها على ال�سامع ويبقى 

أينما حل .  يكررها ا

أع������رف رجال �سمعت منه بع�س الوقائع   ا

ن لي�س لديه  الت������ي وقعت مع������ه مئة م������رة الأ

أ يكون من  �س������يء اآخر ي�سيفه، ال������ذي ال يقرا

الع�سري عليه اأن يكت�سف �سيئا جديدا، وحتى 

لو اكت�سف فاإنه ال يك������ون مدركا باأبعاد هذا 

االكت�س������اف اجلديد وبقيمت������ه املعرفية ، اإنه 

أنه ميكن  أ�سكال الفقر، اإ�سافة اإىل ا فقري بكل ا

خرين باألفاظه احلادة واملبا�رصة  اأن يجرح االآ

بب�ساطة �سديدة، بينما حديث �سخ�س مواظب 

ألوان القراءة يقدم لك املعلومة، ويقدم  على ا

لك حالوة وعذوب������ة اللغة، يقدم لك اإ�رصاقة 

الب�سمة التي حتمل الكالم اإىل �سمعك، ويفوح 

ن�سان وهو يح������ّدث اإن�سانا، القراءة  برق������ة االإ

هي الغنى التي ال غنى عنها. 

كان ع������رب ما قبل اجلاهلية يقولون »اإن 

دب كاد اأن يكون ثلثي الدين« االأ

ن�سان ذاته ع������ن طريق القراءة  يبن������ي االإ

، الق������راءة تقدم اإليه الكث������ري ولكن عليها اأن 

تكون قراءة منتقاة. 

عندما اأقابل �سخ�ساً عزيزاً فاإن اأول ما 

يام؟  أ�ساأله: ماذا تقراأ هذه االأ ا

أو   وعندم������ا يتحدث عن كت������اب جديد، ا

حتى اإع������ادة قراءة كتاب - كمثل تلك الكتب 
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أناها يف ف������رتات �سابقة وحتتاج اإىل  التي قرا

اإع������ادة قراءة بكثري م������ن الرتكيز حتى تكون 

مت�ساوية مع املرحل������ة العمرية التي ندخلها 

ن�سان بخري مهما كانت  - فاأ�سعر باأن هذا االإ

خرى متوا�سعة.  ظروفه االأ

أم������ا عندما يقول باأن اأحواله كلها جيدة   ا

أنه لي�س  ولكنه منقطع ع������ن القراءة، فاأ�سعر ا

بخري وهو بكل املوا�سفات كائن لي�س �سعيدا 

أ كل يوم، وال  قدر ذاك املتوا�سع ال������ذي يقرا

أت������ردد اأن اأقول ل������ه اأن كنوز الع������امل كلها ال  ا

أ فيه ولو  ت�ساوي اأن ت�سّيع علينا يوما ال نقرا

أ  أ�سوا �سفحتني قبل الن������وم بن�سف �ساعة يف ا

حوال.  االأ

ثري������اء الذين حتيلهم   اإنن������ي واثق اأن االأ

ثرواته������م اإىل جنوم يف العامل لو علموا منافع 

ومت������اع القراءة لرتك������وا كل �سيء من اأجل اأن 

يجل�سوا على �سفة نهر، اأو حتى يف خيمة يف 

�سحراء ليقطف������وا عناقيد احلكمة واملعرفة 

من جوف الكتب التي حتقق للروح ما تعجز 

كن������وز العامل من حتقيق������ه. اإن كل كنوز العامل 

تعجز اأن تهب �سنة واحدة، ولكنني واثق باأن 

أتها قدمت يل خم�سني �سنة من  ثم������ة كتبا قرا

أنه  أيام ق������راءة. ال اأذكر ا احلي������اة يف خم�سة ا

أ في������ه �سيئا جديدا، وحتى  فاتن������ي يوم مل اأقرا

لو كن������ت يف الطرق������ات فاإن رغب������ة القراءة 

أو  عالنات، ا أ االإ اجلاحمة تلبث تطاردين فاقرا

قرب  أتقدم الأ اأي �س������يء تقع عليه عين������اي. وا

أبتاع �سيئا  أ عناوين املجالت، ثم ا قرا مكتبة الأ

بح�سب ما يف جيب������ي، حتى لو كانت جريدة 

يومي������ة فقط، ما يهم اأن اأ�سرتي �سيئا جديدا 

نرتنت وقراءة  ن م�ساهدة االإ ميكن قراءته، الأ

ع�������رصات ال�سفحات التي تكون ب�سكل يومي 

من������ه ال تروي ظمئ������ي للق������راءة املبا�رصة من 

الورق الذي اأم�سك������ه بيدي وا�ستمتع بتقليب 

�سفحاته. 

ذات مرة عندم������ا قيل للرئي�س الفرن�سي 

الراح������ل فران�س������وا مي������رتان ع������ن قراءاته 

أ ثالثية جنيب  اجلدي������دة، اأج������اب باأنه ق������را

حمفوظ، ث������م �سار يتحدث كي������ف اأن النقاد 

يعتربونه������ا رواية تاريخية وه������و قد ا�ستمتع 

بعم������ل اأدبي وفني ممت������ع. كان ميرتان يعترب 

ولويات اليومية  آنذاك اأن القراءة هي من االأ ا

أ منذ  التي ال ينتهي اليوم من دونها، وكنت اأقرا

حني اأن ابنة بيل كلينتون لي�ست معجبة باأحد 

غري غابرييل غار�سيا ماركي������ز. ولعلي اأذكر 

مري  مرية ديان������ا قالت اإن االأ ذات م������رة اأن االأ

ت�سارلز يف �سهر ع�سل زواجهما حمل معه يف 

احلقيبة من �سمن ما حمل �ستة كتب.   

لقد تع������ددت و�سائل املعرف������ة يف ع�رص 

التقني������ات الهائل������ة والتفج������ر املعلومات������ي، 

وبطبيعة احلال فهذا ال يغني عن القراءة من 

ن املعرفة واأي معرفة ال تاأتي  دفتي كتاب  الأ
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اإاّل عرب القراءة الفكرية والقلبية والب�رصية، 

أت������ت فاإنه������ا تاأتي غ������ري مكتملة وكذلك  واإن ا

تكون �رصيعة الن�سي������ان. والواقع فاإننا تعلمنا 

م������ن احلياة والتجارب باأن م������ا ياأتي ب�رصعة 

،يذهب ب�رصع������ة والعك�س �سحي������ح. وللمثل 

أتتنا عرب القنوات  على هذا فكم من معلومة ا

الف�سائية، ما الذي لبث يف ذاكرتنا منها، يف 

أناه وكتبناه على  أننا نحف������ظ ن�سيداً قرا حني ا

وىل حتى  مقاعد ال�سف������وف االبتدائي������ة االأ

ن املعلومة  لو بلغن������ا الثمانني من العم������ر، الأ

اأتت باجله������د امل�سني اإىل تر�سيخها تر�سيخاً 

عميقاً يف الذاكرة. 

منزلة املو�ضيقى

تع������د املو�سيق������ى م������ن مقوم������ات حياتنا 

املعا�رصة، ولي�س بو�سع اأحد اأن ي�ستغني عنها، 

عرا�س، كما هي �سيدة  فهي �سيدة حفالت االأ

ماآمت العزاء، �سي������دة االنت�سارات الكربى يف 

احلروب، و�سيدة الهزائم الكربى فيها. 

ع�ساب، وتعني  ثم������ة مو�سيقى ته������دئ االأ

على الن������وم، وثمة مو�سيقى ت�س������د العزائم، 

ع�ساب.  وتن�سط اليقظة واالأ

تدخل املو�سيقى عامل احليوان اأي�سا كما 

تدخل عامل النب������ات، فقد تبنّي ب������اأن البقرة 

تدر حليبا اأكر وهي ت�ستمع مو�سيقى هادئة 

نغام، وتبنّي باأن  منها وهي ال ت�ستمع هذه االأ

اجلم������ل يف ال�سحراء مي������د خطواته متتبعا 

يقاع، وعن طري������ق املو�سيقى كما  ال������وزن واالإ

تروي كتب الرتاث، كان ي�سهل قيادة الغزالن، 

وتن�سحر احليات. 

ونالح������ظ اأن القطي������ع يتب������ع /املرياع/ 

الذي يحم������ل يف رقبته جر�سا يُ�سدر اإيقاعا 

مو�سيقيا متنا�سق������ا، ولذلك يتم خ�سي هذا 
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الكب�������س حتى يلب������ث حمافظا عل������ى لياقته 

البدنية ويبقى يف املقدمة قائدا للقطيع. 

ويحكى اأن /الطري والوح�س كانت ت�سغي 

اإىل �س������وت النبي داود، وال�سبعني نغمة التي 

كانت تُ�سدرها حنجرت������ه، وكان َمن ي�سمعه 

يُغمى عليه من الطرب/. 

كذل������ك تلع������ب املو�سيق������ى دورا فاع������ال 

بالن�سبة لعامل النبات، بحيث نرى اأن الطبيعة 

أنغاما مو�سيقية مثل: حفيف  نف�سه������ا ت�سدر ا

�سج������ار، هديل احلمام، زقزقة الع�سافري،  االأ

أزي������ز الريح. وغ������ري ذلك من  خري������ر املياه، ا

عنا�رص الطبيعة. 

م�ضوؤولية اللغة 

ن�سان عن �سائر املخلوقات باأنه  يتميز االإ

يتوا�س������ل ويتفاعل من خ������الل لغة الكلمات، 

وهو م������ن ذلك يتحم������ل امل�سوؤولي������ة الثقيلة 

لهذه املي������زة يف التوا�سل والتفاعل مع وقائع 

احلياة. 

أ، يتفكر،  ن�سان كائن يتكلم، يكتب، يقرا االإ

أنه كائن  مر ا يغن������ي، وهذا يعني يف نهاي������ة االأ

عاقل، ومتعقل. 

 فاكر، ومتفكر. 

ن�سان  اإذاً اللغ������ة ه������ي �سمة خا�س������ة باالإ

نظمة  وه������ي التي حتّدد م�س������اره وتُلزمه باالأ

والقوان������ني وهو بالت������ايل- بع������د متكنه من 

�سم������اع - يكون م�س������وؤوالً عن  اال�ستم������اع واالإ

ه������ذه اللغ������ة. واللغة ذاته������ا تُ�ستخدم كعالج 

مرا�������س النف�سي������ة والع�سبي������ة، ففرويد  لالأ

اعتمد ب�سكل رئي�سي على عالج مر�ساه عن 

أنه  طري������ق اجلل�سات وا�ستخدام اللغ������ة، اأي ا

كان يعالج مر�ساه باللغة. ولذلك اأطلق جان 

أل������ة الل�سان توازي  ب������ول �سارتر مقولته: »م�سا

ج�سام متاماً«. ولكن البد من القول  م�ساألة االأ

باأن الل�سان هو عل������ى جميع امل�ستويات ميثل 

موقف الفكر. الل�سان مرتبط بالفكر والفكر 

هو ال������ذي يحّركه ويُجري عليه الكلمات، بل 

يُجري عليه حتى الهذيان، كما يفر�س عليه 

ال�سنمي������ة وال�سم������ت ال�سفل������ي يف مواجهة 

الفو�س������ى الكالمية العارمة. وه������ا هنا يتم 

التق�سيم على نحو اأو�س������ح اإىل ثالثة اأركان: 

ول هو »الفكر«، ثم  ول وامل�سدر االأ الركن االأ

الرك������ن الثاين هو »الل�س������ان« الذي ي�ستجيب 

لنداء الفك������ر بالتحريك، ث������م الركن الثالث 

خر وهو »اللغة« التي تت�سكل  املنطل������ق اإىل االآ

ن اإن�سان بال ل�سان ال يجيد 
بو�ساطة الل�سان الأ

الكالم ومن ه������ذه النقاط تولد الفونولوجيا 

أنا اأفكر  على قاعدة الكوجيت������و الديكارتي: ا

أنا  أنا موجود. وميكن قلب النظرية اإىل: ا اإذاً ا

أنا اأفكر.  أتكلم اإذا ا ا

اإذن كي������ف و�سلتن������ا اللغة وَم������ْن هو اأول 

اإن�سان نطق لغة، وما هي اللغة التي نطقها؟ 

لق������د اطلعُت عل������ى تعريف������ات خمتلفة ومن 
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خمتلف الع�سور واالجتاهات الفكرية، فمنها 

ن�سان قد اكت�س������ب اللغة من  م������ا ت������رى اأن االإ

اأ�سوات الطبيعة، فمثاًل اأن املاء يخر، ف�ُسمي 

خرير املاء، وال�سج������ر يحف، ف�ُسمي حفيف 

ال�سج������ر، ومثل ذلك �رصي������ر الباب ،وقعقعة 

أن������ت عندما  ال�سن������ان، وجعجع������ة الرحى. فا

تط������رق الباب ي�سدر منه �سوت وكاأنه يقول: 

طق.. طق. وقد راأى ابن جني )املتوفى �سنة 

392 ه�( �سواب هذه النظرية اإذ قال: »ذهب 

بع�سه������م اإىل اأن اأ�سل اللغ������ات كلها اإمنا هو 

�سوات امل�سموعة كدوي الريح، وحنني  من االأ

الرع������د، وخرير املاء و�سحي������ح البغل، ونهيق 

احلم������ار، ونعيق الغراب، و�سهي������ل الفر�س، 

ونزيب الظبي. ثم تول������دت اللغات عن ذلك 

فيما بعد، وهذه عندي وجه �سالح ومذهب 

 .
)1(

متقبَّل«

وهن������اك اجتاه اآخر يرى ب������اأن اللغة هي 

ن�سان، وحتى  م�ساألة غريزي������ة وفطرية يف االإ

ل������و و�سعنا ع�رصة اأطفال يف م������كان منعزل، 

فاإنهم عندما يكربون �سيعربون عن م�ساعرهم 

�سارات. وماك�س مولر املتوفى  أو االإ مياء ا باالإ

�سن������ة 1900 مييل اإىل هذا االجت������اه بقوله: 

»اإن الف�س������ل يف ن�ساأة اللغة يرجع اإىل غريزة 

�س������ل للتعبري عن  ن�س������ان يف االأ ُزّود به������ا االإ

مدركاته باأ�س������وات مركبه ذات مقاطع، كما 

زود با�ستعداد فط������ري للتعبري عن انفعاالته 

بحركات ج�سمية واأ�سوات ب�سيطة«. 

ن�سان قد  وهناك اجتاه اآخر ي������رى اأن االإ

اخرتع اللغة كما اخ������رتع امل�سباح الكهربائي 

أو م������ا ن�ساه������ده م������ن االخرتاع������ات  مث������اًل ا

أنه يطّور لغته ويحّدثها  ، والدليل ا
)2(

الب�رصية

م������ن ق������رن اإىل ق������رن وكذلك يخ������رتع لغات 

متعددة. اإ�سافة اإىل ذلك فاإننا جند اجتاها 

يدعو اإىل عدم اخلو�س يف البحث عن اأ�سل 

اللغ������ة ودليل ه������ذا االجتاه ه������و اأن الباحث 

�سوف يبحث يف دائرة مفرغة وبالتايل يعود 

مام  من حيث ما انطلق. ميثل هذا االجتاه االإ

أبو حام������د الغزايل الذي يح������دد موقفه يف  ا

كلم������ات موجزة يقول فيه������ا: »اأما الواقع يف 

ق�سام فال مطمع يف معرفته يقيناً اإال  هذه االأ

أو �سمع قاطع،  أو بتواتر خرب ا بربه������ان عقلي ا

وال جم������ال لربهان العقل يف ه������ذا، ومل يُنقل 

تواتر وال فيه قاطع، فال يبقى اإاّل رجم الظن 

أم������ر ال يرتبط ب������ه تعبد عملي وال ترهق  يف ا

اإىل اعتقاده حاجة، فاخلو�س فيه اإذاً ف�سول 

. وابن ال�سبكي الذي جاء بعد 
)3(

ال اأ�س������ل له«

الغزايل يوؤكد هذا االجتاه بقوله: »ال�سحيح 

أاّل فائ������دة لهذه امل�ساألة، ولذلك قيل:  عندي ا

 .
)4(

�سول ف�سول« ذكرها يف االأ

آياته خلق  يف الق������راآن الك������رمي: »وم������ن ا
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أل�سنتك������م  ر�������س واخت������الف ا ال�سم������وات واالأ

 .
)5(

ألوانكم« وا

�سماء كلها ثم عر�سهم على  آدم االأ »وعلم ا

أنبئوين باأ�سماء هوؤالء  اإن كنتم  املالئكة فقال ا

 .
)6(

�سادقني«

لقد اأخرج ابن ع�ساكر يف تاريخه عن ابن 

عبا�������س ما ن�سه: »اأن اآدم عليه ال�سالم كانت 

لغته يف اجلنة العربية، فلما ع�سى �سلبه اهلل 

العربية، فتكلم بال�رصيانية، فلما تاب رد اهلل 

أنه  عليه العربية«. وع������ن عمر بن اخلطاب ا

قال: يا ر�سول اهلل ما لك اأف�سحنا ومل تخرج 

من بني اأظهرنا؟ 

قال: »كان������ت لغة اإ�سماعي������ل قد در�ست 

فجاء بها جربيل علي������ه ال�سالم فحفظنيها، 

فحفظته������ا«. اأخرجه كذل������ك ابن ع�ساكر يف 

تاريخ������ه. وابن الندمي املتوف������ى �سنة 438ه� 

يروي ع������ن ل�س������ان اإ�سماعي������ل: »فاأما الذي 

أنه تعلم  يق������ارب احلق وتكاد تقبل������ه النف�س ا

العربي������ة من العرب العاربة من اآل ُجْرُهم ومل 

يزل ول������د اإ�سماعيل ي�ستق������ون الكالم بع�سه 

أ�سماًء كثرية  �سي������اء ا م������ن بع�س، وي�سعون لالأ

بح�س������ب حدوث املوج������ودات وظهورها فلما 

ات�سع الكالم، ظهر ال�سعر اجليد الف�سيح يف 

العدناني������ة واإن الزي������ادة يف اللغة امتنع منها 

جل  بعد بعثة النب������ي �سلى اهلل عليه و�سلم الأ

الق������راآن«. ومرة اأخرى ع������ن اأ�سل هذه اللغة 

فقد اأخرج احلاك������م يف امل�ستدرك و�سححه 

عن جاب������ر: اأن ر�سول اهلل �سل������ى اهلل عليه 

آناً عربياً لق������وم يعلمون« ثم  و�سلم ت������ال: »ُقْرا

أُِلهم اإ�سماعيل ه������ذا الل�سان العربي  ق������ال: »ا

ية هي الثالثة من �سورة ف�سلت.  اإلهاماً«. االآ

 قال ابن خل������دون يف املقدمة: »اعلم اأن 

اللغ������ة يف املتعارف هي عبارة عن املتكلم من 

مق�سوده، وتلك العبارة فعل الل�سان، فال بد 

اأن ت�س������ري ملكة متق������ررة يف الع�سو الفاعل 

 .
)7(

لها، وهو يف كل اأمة ح�سب ا�سطالحاتهم«

وعّرفها اب������ن احلاج������ب يف املخت�رص: »حدُّ 

اللغة كلُّ لفظ و�سع ملعنى«. 

أبو الفت������ح ابن جني فق������د عّرفها  أم������ا ا ا

بقوله: »حدُّ اللغ������ة اأ�سوات يعرّبُ بها كل قوم 

عن اأغرا�سه������م«. وراأى ابن تيمية:»واعلم اأن 

اعتياد اللغ������ة يوؤثر يف العقل واخللق والدين 

أي�س������اً يف م�سابهة  أث������رياً قوياً بين������اً، ويوؤثر ا تا

مة من ال�سحاب������ة والتابعني،  �سور ه������ذه االأ

وم�سابهتهم تزيد العقل والدين واخللق«. 

ن�سان كائن  مر اأن االإ ما يه������م يف نهاية االأ

متكل������م بالفعل، وه������و ي�ستجيب م������ع اللغة، 

ويوظفه������ا يف ت�سيري اأمور احلي������اة، وبالتايل 

يتحم������ل م�سوؤولية هذه امليزة التي قد تعك�س 

�سلبا عليه يف حال �سوء ا�ستخدامها. 
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بالغة اللغة 

أنه قال:  يُحكى عن اأبي عبد اهلل النمريي ا

كنت يوما م������ع املاأمون وكان بالكوفة، فركب 

لل�سيد ومعه �رصي������ة من الع�سكر، فبينما هو 

�سائ������ر اإذ الحت ل������ه طري������دة، فاأطلق عنان 

ج������واده وكان على �سابق من اخليل، فاأ�رصف 

على نهر ماء الفرات، فاإذا هو بجارية عربية 

خما�سية القد، قاعدة النهد كاأنها القمر ليلة 

تها ماء، وحملتها  متامه، وبيدها قربة قد مالأ

على كتفها، و�سعدت من حافة النهر، فانحل 

وكاوؤها، ف�ساحت برفيع �سوتها: 

أب������ت اأدرك فاه������ا، قد غلبن������ي فوها،  ياا

الطاقة يل بفيها. 

قال فعجب املاأمون من ف�ساحتها ورمت 

اجلارية القربة من يدها، فقال لها املاأمون: 

ياجارية من اأي العرب اأنت ؟ 

أنا من بني كالب  قالت: ا

ق������ال: وما ال������ذي حمل������ك اأن تكوين من 

الكالب 

أنا  قالت: واهلل ل�ست من الكالب، واإمنا ا

من قوم ك������رام، غري لئام، يق������رون ال�سيف، 

وي�رصبون ال�سيف. 

ثم قالت: يافتى من اأي النا�س اأنت 

ن�ساب ؟  فقال: اأو عندك علم باالأ

قالت: نعم 

أنا من م�رص احلمراء  قال لها: ا

قالت: من اأي م�رص 

قال: من اأكرمها ن�سبا، واأعظمها ح�سبا،  

وخريها اأما 

أبا، ممن تهابه م�رص كلها.      وا

قالت: اأظنك من كنانة 

أنا من كنانة  قال: ا

قالت: فمن اأي كنانة 

ق������ال: اأكرمها مول������دا، و اأ�رصفها حمتدا، 

واأطوله������ا يف املكرمات يدا، ممن تهابه كنانة 

وتخافه. 

فقالت : اإذن اأنت من قري�س 

أنا من قري�س  قال: ا

قالت: من اأي قري�س 

قال: م������ن اأجملها ذكرا واأعظمها فخرا، 

ممن تهابه قري�س كلها 

  وتخ�ساه. 

قالت: اأنت واهلل من بني ها�سم 

أنا من بني ها�سم  قال: ا

قالت : من اأي ها�سم 

قال : من اأعالها منزلة، واأ�رصفها قبيلة، 

ممن تهابه ها�سم 

ر�س    وتخافه. قال فعند ذلك قّبلت االأ

وقال������ت : ال�سالم عليك يا اأمري املوؤمنني، 

وخليفة رب العاملني. 

  ق������ال فعج������ب املاأم������ون وط������رب طربا 

عظيما 
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نها  تزوجن بهذه اجلارية، الأ وقال: واهلل الأ

من اأكرب الغنائم. 

  ووق������ف حت������ى تالقت������ه الع�ساكر فنزل 

أبيها  أنفذ خلف ا هناك وا

   وخطبه������ا منه فزوجه به������ا، واأخذها 

وعاد م�رصورا. وهي 

   والدة ولده العبا�س. 

بداع بني الكلمة واملو�ضيقى  الإ

أم كلث������وم/ من امل�سجلة  ينبع������ث �سوت /ا

غنية  أن������ه ينبعث من ركن بعي������د، االأ كما لو ا

ذاته������ا التي تتكرر يف مثل هذه الطقو�س كما 

أنه ال يوجد غريها وهو يدرك اأن مكتبتها  لو ا

غني������ات الكاملة  املو�سيقي������ة حتتوي على االأ

أنها حتفظ كل  لعمالقة الط������رب اإ�سافة اإىل ا

غنيات.  هذه االأ

-  يومها اأدرك اأن اأغنية /األف ليلة وليلة/ 

جواء اأكر من  غنيت فقط لت�سمع يف هذه االأ

آخ������ر ، رغم حبه������ا الكبري ل� عبد  اأي م������كان ا

أنها دوم������ا ويف مثل هذا الوقت  احلليم، اإال ا

غنية التي اعتاد عليها حتى اإنه  ت�سع هذه االأ

ول من اال�سطوانة ميد  كلما ينتهي الوجه االأ

خر.  يده ويقلبها اإىل الوجه االآ

ول  - حينه������ا اكت�سف /عب������د احلليم/ الأ

م������رة يف حياته، كانت ت�سم������ع اأغنياته كثرياً 

عجاب بتلك  وتقول باأنها معجب������ة �سديدة االإ

عماق، وال  غني������ات العذب������ة التي ته������ز االأ االأ

ميكن للم������رء اإال اأن يتاأثر بها، اأحياناً تدندن 

مع اأغنية وتدخل يف حالة حب عميقة. 

- بدخول مهج������ة املطبخ ا�سرت�سل مناف 

حديث������ه: ال�سكل لوح������ده دون جوهر ي�ستند 

اإلي������ه ويبع������ث يف ف�سائه النج������وم وال�سم�س 

مط������ار والف�سول يك������ون باهتا  والقم������ر واالأ

مهما حم������ل من جمال وفتن������ة، ولذلك فاإن 

عالقتك مع املو�سيقى غري املرئية هي اأقوى 

من عالقتك باللوح������ة الت�سكيلية مهما بدت 

نها �سكل �سامت  ه������ذه اللوحة بالغة البهاء الأ

يعجز اأن يتح������اور معك وي�ستجيب حلوا�سك 

ويتفاعل مع مكنونات������ك كما تفعل املو�سيقى 

التي مبقدورها اأن جتعلك ترق�س وت�سحك 

أن������ت ت�سمع فقط  وتبك������ي وترقد. كل هذا وا

أو تلم�سه������ا مل�س  دون اأن تراه������ا راأي الع������ني ا

اجل�سد، بيد اأن اللوحة التي تراها راأي العني 

وتلم�سها مل�س اجل�س������د تعجز اأن تبدد قلقك 

وتهدهد روحك لتنام مهما نظرت اإليها. 

نه�������س حنيف وهو يتمت������م: لقد �سوقتنا 

للمو�سيقى ي������ا رجل، كيف م�س������ى كل ذاك 

احلديث ونحن مل ن�ستم������ع اإليها، منذ يومني 

و�سلن������ي كا�سيت جديد، ث������م حمل الكا�سيت 

أ عناوي������ن املقطوع������ات: الراعي  أ يقرا وب������دا

الوحيد - تكلم عن احلب بنعومة - م�ساعر 

- امراأة يف احلب - �ساأحبك دوما. ود�سه يف 

باب امل�سجل ليخفق قلب ال�سمت باأنغام بالغة 
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العذوب������ة وكاأن خيوط �سفق بداأت تبدد عاملا 

من ظالم. قال مناف: هذه املقطوعات تبقى 

خالدة ي�ستمع اإليه������ا العامل كله، اإنها تتخطى 

حدود اللغات والرتكيبات االجتماعية وحقب 

الزمن. 

دب والفن عناية  أه������ل الفك������ر واالأ اأوىل ا

بالغ������ة بلغة املو�سيق������ى، وال�سع������ر اجلاهلي 

أ�سا�سي عل������ى الوزن والقافية  اعتمد ب�سكل ا

يف غنائيات النابغة الذبياين، وزهري بن اأبي 

ع�سى.  �ُسلمى، واالأ

كم������ا اأوىل الفارابي عناي������ة فائقة لدور 

املو�سيقى اإىل درجة اأن قادته عنايته تلك اإىل 

آ لتي الربابة، والقانون.  ابتكار ا

أبو املجد ب�سناعة  كما ا�ستهر العبا�س، وا

رغ������ن، واخرتع م�������رصاب العود من قوادم  االأ

الن�سور بعد اأن كان من مرهن اخل�سب، ويف 

أبناء  اأواخر الق������رن التا�سع املي������الدي و�سع ا

أ�س�س وقواع������د املو�سيقى  مو�سى ب������ن �ساكر ا

امليكانيكي������ة، وا�ستعمل������وا الربي������خ املو�سيقي 

لتوزيع االأحلان. 

وقد اعترب املفكرون املو�سيقى من العلوم 

الهام������ة يف تعاقب احل�س������ارات فنظروا اإىل 

أرباب العلم. ولذلك  أنهم من ا املو�سيقيني على ا

عندما تويف املو�سيقار /باخ/ قال عنه هيغل: 

/هذا عامل مل ننتبه اإىل عبقريته اإال موؤخراً/. 

ويعد باخ من اأعم������دة املو�سيقى الكال�سيكية 

يف العامل اإىل جان������ب بتهوفن، وموزارت. من 

أ�سه������ر اأعماله /كون�سريتوه������ات براندنربغ/  ا

ألفها عام 1721  ال�ستة التي ا

و/تنويع������ات غولدبرغ/، و ال� /�سويتات/ 

جنليزية والفرن�سية، و/�سويتات الت�سيلو/،  االإ

و/القدا�س يف �سلم �سي ال�سغري/، و/القربان 

الو�سيقي/. 

من ناحي������ة اأخرى ميكن اأن نرى ا�ستلهام 

دبية،  عمال االأ املو�سيقار بع�س اأعماله من االأ

كما حدث مع املو�سيقار /عزا�سيان فانزي/ 

الذي ما اإن انتهى من قراءة رواية /البوتيت 

�سريين/ للكاتب الدمناركي هان�س كري�ستيان 

أندر�سون، حتى قام بتاأليف عر�س مو�سيقي  ا

م�ستلهما احلركات من اأج������واء هذه الرواية 

التي اأطلق ا�سمها على عمله الفني. 

دباء  أث������را بالغا عند االأ تركت املو�سيقى ا

الذين ا�ستعانوا بها من اأجل اإي�سال اأفكارهم 

ب�سكل اأكر عذوبة اإىل القراء. 

أذك������ر هنا رواية /ال�سامفونيا الراعوية/  ا

ندري������ه جيد الذي مل يكتف باأن اأطلق عليها  الأ

ا�سما مو�سيقي������ا، بل كانت املو�سيقى يف هذه 

أ�سا�سيا 8.  الرواية تلعب دورا ا

يلج������اأ ال������راوي اإىل املو�سيقى حتى تعينه 

على مهمته لت�سوير احلياة يف خميلة البطلة 

العمياء. 

أي������ام ياأخذه������ا اإىل حفل������ة مو�سيقية يف   ا
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»نو�ساتي������ل« يطلب اإليها اأن تركز على الفرق 

الت فتقارنها باألوان الطبيعة،  بني اأ�سوات االآ

حم������ر والربتق������ايل باأ�س������وات  كاأن ت�سّب������ه االأ

�سفر منها  ب������واق والرتمبون، واأن تتمثل االأ االأ

خ�������رص برناني������ة الكم������ان والفلولون�سيل  واالأ

زرق بال�سباب������ة  واجله������ري، والبنف�سج������ي واالأ

والكالدينات واملزمار. فتقول جريترود -وهو 

اال�س������م اجلديد الذي تخت������اره لها العائلة-: 

بي�س ما ع�ساه يعني لنا..«؟  »واالأ

بي�������س هو احل������د الفا�سل،  يجي������ب: »االأ

لوان احلادة وكذلك  تتال�س������ى عنده جميع االأ

�سود بعك�سه.. تخيلي������ه ياجريترود ج�سما  االأ

خرى واأظلمته«.  لوان االأ أثقلته االأ ا

آراغون  كم������ا اأن ال�ساعر الفرن�سي لوي�س ا

تاأثر باملو�سيق������ى، فاأبدع ق�سائ������ده الغنائية 

املوؤثرة. 

آراغ������ون واإل������زا اإىل اأغنية  حتول ح������ب ا

وروبية ب�سفة عامة،   يرددها ع�ساق القارة االأ

غنيات  لزا اإىل اأجمل االأ وحتول������ت ق�سائده الإ

ي�سدو بها كبار املغنني واملطربني. 

أ قي�س  آراغون عندما قرا واحلقيق������ة فاإن ا

أث������ر بروح العالقة  وليل������ى، مل ميلك اإال اأن يتا

بينهما، اأعني �سحرية عذوبة احلب ال�رصقي 

وقوة النقاء التي يتمتع بها هذا احلب، ولعله 

أراد اأن يعي�س هذه التجربة، يعي�سها بكل ما  ا

فيها من تلقائية وعطاء بال حدود ،

آراغ������ون قي�سا كاأنه ي�سدو  وهنا يخاطب ا

باأغنية :

 »غن يا قي�ض.. 

غن ليالك 

غن يا جمنون 

تلك التي لن تقول عنها اأحدا 

غن 

ن  ما مل تغنه الآ

لن تغنيه اأبدا«

يق������اع املو�سيقي دورا  ميك������ن اأن يلعب االإ

دبي وللمثال  وظيفيا هاما يف كتابة العمل االأ

على ذلك: 

أنثوية تبدو ملك������ة �سغرية عادت  قام������ة ا

من اإج������ازة اإىل مملكتها للتو، ت�سري حلار�سها 

م������ني اأن يوؤوب بع������د اأن اأو�سلها وفتح لها  االأ

الباب باملفتاح الذهبي. متد خطوات وئيدة 

وهي حتمل ع�رصين زهرة ربيعية من ع�رصين 

ربيعاً. ت�ستن�سق ه������واء مملكتها، تدرك باأنه 

كر �سف������اًء يف العامل، تت�رصب اإليها  الركن االأ

مو�سيق������ى زمفريية ال تك������ون مده�سة اإال يف 

ه������ذا امل������كان ت�سفي اإليه م�سح������ة من حزن 

رقي������ق، تنظ������ر اإىل اأوراق �سجرة اخلوخ التي 

ب������دت تنتظر عودته������ا وهي ت�ستم������ع للحن 

االنتظار املنت�رص يف كل اأركان اململكة الغارقة 

يف ال�سم������ت واالنتظ������ار. خط������وات قامتها 

املم�سوق������ة متت������د بخيالء ناحي������ة احلديقة 
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ال�سغرية، ترمق فنجان قهوة اإىل جانب ركوة 

وكاأ�س ماء وعلبة دخان على طاولة، ع�سافري 

أو ت�سيع وقتها على غ�سون �سجريات  تت�سلى،ا

�سغرية، نحالت حتط على زهرات مو�سمية 

ترفرف باأجنحتها باأن�س.

قالت الرتبة لقدميها: اإنني عط�سى.

تاأكدت من نداء اال�ستغاثة مبد يدها اإىل 

اليبا�������س ودنت من الناف������ورة، اأدارت املفتاح 

أ رذاذخفيف يتناثر على عط�س اخل�رصة.  فبدا

�رصت خفق������ة اإنعا�س يف اأو�سالها اأمام منظر 

الرذاذ وهي متي������ل اإىل الباب ن�سف املفتوح 

ال������ذي تنبعث من������ه املو�سيق������ى العذبة. كان 

يتغطى ب�رص�س������ف خفيف يف اإغفاءة ال�سباح 

عل������ى كنبة يف مكتبه بع������د اأن نه�س من نوم 

عمي������ق واحت�سى قهوة ال�سب������اح مع �سيجارة 

كعادت������ه. نادتها ابت�سام������ة املوناليزا املعلقة، 

تذكرت حديثها الطويل حول ده�سة الب�سمة، 

وعبقري������ة دافن�سي الذي متك������ن من ر�سمها 

أنها مرة  به������ذه التقنية العالية، تذكرت كيف ا

حاولت تقلي������د هذه الب�سمة ب������كل اإمكانات 

أة وهو يلتقط لها �س������ورة ويقول: لكنك  امل������را

كر جاذبية. االأ

م������ن الكنبة املقابلة ناداه������ا كتاب، خفق 

قلبه������ا بن�س������وة َم������ْن راأى حتف������ة ثمينة بعد 

فقدانها، رواية »اإيفالونا« التي جلبتها معها 

يوم الزفاف.

ال تدري كيف مالت على غالف الرواية 

وقبلت ا�س������م »ايفالونا«.كم قالت له اأن يقراأ 

ه������ذه الرواية ولو مرة واح������دة ولكن زيارات 

املهنئني واملباركني كان������ت دوماً توؤجل ذلك. 

كانت تق������ول له: فهمت من مق������دار احلرية 

التي كتبت بها اإيزابي������ل الليندي روايتها اأن 

أة ال تكون عظيم������ة اإال مبقدار احلرية  امل������را

الت������ي مُتنح لها، وال تك������ون �سفيهة اإال بقدر 

القمع الذي مياَر�س عليها.

انتبهت اإىل خفوت املو�سيقى املنبعثة من 

�سياء.  امل�سجلة اإىل اأن ان�سمت اإىل �سمت االأ

ج������وار امل�سجلة ملحت قلم������اً مرمياً على 

اأزاحت  ورقة، اندفعت برغب������ة اال�ستطالع، 

القل������م عن جملة وحي������دة ُكتبت بخط بطيء 

جيد :

»ل يوجد حب �ضعيد

�ضواء كان حبك

اأو حب الوطن«

ذات  عل������ى  وخط������ت  القل������م  حمل������ت 

ال�سفحة: 

»اأنا حبك واأنت حبي

اإليك انتهت نف�ضي«

ألق������ت نظرة من خلف طاولة الكتابة اإىل  ا

عيني������ه املغلقتني، ثم راح������ت ترتب الفو�سى 

العارمة يف مملكتها، ملت قطع ثياب متناثرة، 

أع������ادت كل كتاب اإىل ركن������ه يف املكتبة، كل  ا
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�رصي������ط اإىل علبته، م�سحت الغبار عن �سا�سة 

التلفاز، اأفرغت مناف�س ال�سجائر والتقطت 

ر�س، اأخرجت كا�سات ال�ساي  اأعقاباً م������ن االأ

وفناج������ني القهوة.دخل������ت املطب������خ الغ������ارق 

واين  يف حال������ة فو�س������ى، اندفعت جتل������ي االأ

املت�سخ������ة، تعيد كل غر�س اإىل مكانه، اأدارت 

مروح������ة ال�سف������اط لتُخ������رج الروائح. عادت 

اإليه حتمل فنجاين قه������وة وكاأ�س ماء وعلبة 

�رصطة ودفعت  دخان ومنف�سة، بحثت بني االأ

واحداً اإىل باب امل�سجلة، تناهى �سوت فريوز 

ال�سباحي اخلافت. نادته بهم�س وهي تدنو 

أنامله������ا اإىل خده  م������ن وجهه النائ������م. مدت ا

أنثوي������ة، انفتحت عيناه، راآها فرا�سة  بنعومة ا

حت������ط ج������واره، متط������ى برغب������ة جاحمة يف 

احت�سانها، مل ميلك كبح جماح �سوقه العارم 

اإليه������ا فمد كفه اإىل كفها الناعمة، ا�ستجابت 

أنامله املعّرقة  نامل بحرارة. ا نامل لنداء االأ االأ

أناملها الباردة  اخلارجة من حتت �رص�سف، وا

أ�سه  آذار. رفع را اخلارج������ة للتو م������ن ب������رودة ا

أبي�س، تاأمل  من الو�س������ادة املك�سوة بحري������ر ا

حدقتيها ب�سوق: �سكراً على هذه املفاجاأة.

مل تدع������ه ينه�س من ا�ستلقائ������ه، فجل�س 

ن�س������ف جل�س������ة �سان������داً كتفي������ه اإىل مم�سك 

الكنبة من اخللف وتن������اول من يدها فنجان 

القهوة، وملا اأح�ست رغبتة اإىل �سيجارة، مدت 

أ�سعلت واحدة، ثم قدمتها  يدها اإىل العلبة وا

أ ي�سعر مبتعة خا�سة يف احت�ساء  نامله. فبدا الأ

نها هي التي �سنعتها، وبنكهة حمببة  القهوة الأ

أ�سعلت ال�سيجارة  نها هي التي ا يف التدخني الأ

وقد خرجت للتو من فمها، حتى فريوز بداأت 

نها هي التي  ت�رصخ بفريوزي������ة اأكر عذوبة الأ

غاين. ويف هذه الطقو�س ال�ساعرية  انتقت االأ

ت امل������كان خرجت عب������ارات بنربة  الت������ي مالأ

رقيقة فيا�س������ة من خفقات قلبه: كنت اأراك 

تبك������ني وت�سحكني، تنام������ني وت�ستيقظني يف 

خر من االنتظ������ار، يف اجلانب  /اجلان������ب االآ

أي������ام م�ست يف  خر م������ن ذاتي/ ع�������رصة ا االآ

�سجني االختياري حتى ال�سجرة كانت كئيبة 

فيها. كان جمرد ت�سور اأن اأعود وال اأراك يف 

ا�ستقبايل مبعث فزع، اآثرت املكوث يف البيت 

أناه معاً،  أ كتاب������اً قرا مع ذكريات������ك، كنت اأقرا

أتاأمل �سط������ورك حتت اجلم������ل امللفتة التي  ا

كان������ت تدل على اإمكان������ات اللغة يف التعبري، 

اأحيان������اً كنت اأ�سعك عل������ى الكر�سي بثيابك 

أ لك  ون�سه������ر كعادتنا حتى ال�سباح، كنت اأقرا

آراغون وب������ول اإيل������وار يف اأم�سيات تف�سلني  ا

فيها النوم مبكراً.

كانت الدم������وع تنهمر م������ن عينيها وهي 

أري������د اأن تبق������ى دائم������اً يف  ت�سغ������ي اإلي������ه: ا

�ساعريتك هذه. 

عرف ما ق�سدته من الذي بلبل عالقتها 

وىل  الزوجية منذ الليلة االأ
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نوث������ة ميت������ة  فق������ال: وم������ن ق������ال اأن االأ

ال�ساعرية؟ 

قالت: لكنني اأخاف �رصا�سة الرجل تقتل 

كل حالة �ساعرية فيك. 

نوثة تقي ذلك قال: �سعرية االأ

قالت: لكني اأخاف اأال تعتاد رجولتك اإال 

أنوثتي، وعندها �سنفتقد حبنا الغايل. على ا

أنا رجل، وال اأنت  أربعة �سهور ال ا قال: منذ ا

أة، واأظن اأن كل َم������ْن حولنا يتهام�سون،  ام������را

يتغامزون، يت�ساءلون؟! 

قال������ت: لكنن������ا حافظنا عل������ى �ساعرية 

حبنا. 

قال: لكنه لن يكون حباً مكتماًل، �سيموت 

أة، بدون اأن اأكون رجاًل. بدون اأن تكوين امرا

امراأة بال اأنوثة هي:    

وردة ل رحيق فيها

�ضجرة ل اأوراق لها

حديقة ل مروج فيها 

وردة ل رحيق فيها هي وردة يتيمة 

�ضجرة ل اأوراق لها هي �ضجرة يتيمة

حديقة ال مروج فيها هي حديقة يتيمة.

بانته������اء هذه الكلم������ات، امتدت يده اإىل 

علب������ة الدخ������ان �ساحب������ة �سيج������ارة جديدة، 

فنه�س������ت واقفة على قدميها م�سرية اإليه اأال 

ي�سعلها قبل اأن تعود. 

بخروجها انتق������ى �رصيطاً مو�سيقياً ناوله 

لباب امل�سجل������ة، فاأخذت مقطوع������ة »لونلي 

جواء بعذوب������ة، عادت على  �سربد« مت������الأ االأ

اإثره������ا وهي حتم������ل اإبريق �س������اي بالنعناع. 

أ�سعلت �سيجارة  �سبت كاأ�سني، وم������رة اأخرى ا

وناولتها ل������ه وهي تقول: اإن������ك تعرف كيف 

تنتق������ي املقاطع املو�سيقي������ة يف اأوقاتها، كنت 

أيام  نغام الرائع������ة، ع�رصة ا يف �سوق له������ذه االأ

ق�سيته������ا يف بيت اأهلي كن������ت فيها يتيمتك، 

�سعوري باليتم هو الذي دفعني اإليك، علمت 

أة لهو اأق�سى  فيها اأن يتم الزوج بالن�سبة للمرا

بوين. لكني مل اأحتمل م�ساعر  وقعاً من يتم االأ

اليت������م اأكر من ذلك، كنت اأح�س باأنني تركت 

من هو  اأمناً هن������ا، وهنا اكت�سفت باأن هذا االأ

اأنت فعدت اإىل اأمني يف مملكة حوا�سك، 

تركت اأهلي م������رة اأخرى وجئت راك�سة. 

أة  يف جو من ال�رصية التامة اأهم�س لك اأن املرا

أنها ت�سكن  ال ت�سك������ن بيت زوجها عل������ى قدر ا

حوا�سه، وحت������ى لو مل يكن لدي������ه بيت فاإنها 

ت�سكنه على اأي ر�سيف ويف اأي طريق عابر. 

أة من  أ�سكن للمرا لي�س هناك بيت يف الع������امل ا

أبويها، لكنها ترتكه مبودة لت�سكن حوا�س  بيت ا

أينما كان. زوجها ا

ول مرة منذ زواجهما طبعت قبلة على  الأ

خده باأنوثة، ومدت يدها تف�سح مكانا بجانبه 

على الكنبة.

أ�سار اإليها اأن يذهبا اإىل ال�رصير  عنده������ا ا

خ������ر اليتم منذ  الزوج������ي الذي عانى هو االآ
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ت�سنيعه واإح�ساره اإىل غرفة الزوجية هذه، 

فاأ�������رصت عل������ى التم������دد اإىل جانبه يف ذاك 

املو�سع ال�سيق الذي و�سعهما بالكاد.

أنثوية يف  يف تلك اللحظات �رصت رع�سة ا

أنوثة  ول مرة، ا�ستيقظت ا ج�سدها وروحها الأ

متفجرة بع������د رقاد عميق. اأح�س������ت باأن�سام 

حياتية جديدة تتدفق يف عروقها، ويف ذروة 

�رصاق  احتف������اء الروح واجل�سد بلحظ������ات االإ

أنوثة تكون كح�ساة  أنها بال ا اجلديدة اأدركت ا

عل������ى ر�سي������ف، فغدت وه������ي حتت�سنه بكل 

نوثة  أنوثته������ا اللذيذة، تلت�س������ق بتفا�سيل االأ ا

وتنتع�س برع�ساتها الت������ي فاقت �ساعرية كل 

كلمات العامل، فت�رصق زهرة ج�سدها باإ�رصاقة 

نوثة يف عامل حافل من حلظات الروح.  االأ

ال�ضعر 

كان������ت لبابة بنت عبد اهلل بن عبا�س من 

اأجمل النا�س وجه������ا، وكانت عند الوليد بن 

عتبة بن اأبي �سفيان، فكانت تقول: ما نظرُت 

آة مع اإن�س������ان اإال رحمته من  وجه������ي يف م������را

ح�سن وجهي، اإال الولي������د، فكنت اإذا نظرُت 

اإىل وجهي مع وجهه رحمُت وجهي من ح�سن 

وجهه. 

وقد و�سفها ال�ساعر: 

يو�ضف قطعت  عهد  اأنها يف  ول��و 

ق���ل���وب رج������اٍل ل اأك�����ف ن�����ض��اءِ 

..........................

لو اأن عزة حاكمت �ضم�ض ال�ضحى 

)9(
يف احل�ضن عند موفق لق�ضى لها

..........................

بي�ضاُء ُت�ضحبُ  من قيامٍ  �ضعَرها 

ت��غ��ي��ب ف��ي��ه وه����و وج����ه اأ���ض��ح��مُ 

ف���ك���اأن���ه���ا ف���ي���ه ن�����ه�����اٌر ����ض���اط���ٌع 

)�0(
وك���اأن���ه ل��ي��لٌ  ع��ل��ي��ه��ا م��ظ��ل��ُم

........................

�ضعرها  ذوائ����ب يف  ث���الَث  ن�����رصت 

اأرب���ع���ا  ل���ي���ايل  ف������اأرت  ل��ي��ل��ةٍ   يف 

بوجهها  الزمان  قمر  وا�ضتقبلت 

 )��(
فاأرتني القمرين يف وقت معا

يتحدث جمي������ل بثينة عن ثورة حبه نحو 

ألوان  حبيبت������ه الغائب������ة عنه، وهنا ل������ون من ا

احلب يدفع اإىل تعابري غنية اأخرى عن دفق 

امل�ساعر. يقول: 

�ضفاوؤها  وقيل  رجلي  خ��درت  اإذا 

دعائيا  اأن���ت  ك��ن��ت  حبيب  دع���اء 

�ضبابة  اإل  ال��وا���ض��ون  زادين  وم��ا 

مت��ادي��ا  اإل  ال���ن���اه���ني  ك����رثة  ول 

اأنني  الريق  عذبة  يا  تعلمي  اأمل 

�ضاديا  وج��ه��ك  األ���ق  مل  اإذا  اأظ���ل 

بغتة  املنية  األقى  اأن  خفت  لقد 

ويف النف�ض حاجات اإليك كما هي 

اإن������ه احلب ال������ذي يهزه الغي������اب، الذي 

يتحول اإىل ح�سور اأكر ا�ستعاال من احل�سور 



مو�ســــــــيقى اللغـــــــــــة

119 2009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

اجل�س������دي وهذا الغي������اب ال�سحري هو ذاته 

ن ي�سورها بقوله وت�سويره:  الذي يدفعه الأ

كواكب  والن�ضاء  ح�ضنا  البدر  هي 

و���ض��ت��ان ب���ني ال���ك���واك���ب وال���ب���در 

مثلما  النا�ض  على  ف�ضلت  لقد 

على األف �ضهر ف�ضلت ليلة القدر 

أبا حمزة  ويُ������روى يف كت������ب ال������رتاث اأن ا

أته وكان يقيل  ال�سب������ي قد هجر خيم������ة امرا

أته  ويبي������ت عند جريان له، ح������ني ولدت امرا

بنتاً، فم������ر يوماً بخبائه������ا واإذا هي ترق�س 

ابنتها وتقول: 

ي���اأت���ي���ن���ا   ب��������ي ح����م����زة ل  م�����ا لأ

يلينا  ال�����ذي  ال��ب��ي��ت  يف  ي��ظ��ل 

ال��ب��ن��ي��ن��ا   ن���ل���د  اأّل  غ�������ض���ب���ان 

اأي���دي���ن���ا  ت��������ااهلل م�����ا ذل������ك يف 

ع���ط���ي���ن���ا    واإمن���������ا ن�����اأخ�����ذ م�����ا اأُ

ر�������ض ل���زارع���ي���ن���ا  ون����ح����ن ك������الأ

)��(
ننبت ما قد زرعوه فينا

كلمة اخلتام 

رحم اهلل ذاك الكاتب املجهول القائل: /

املو�سيقى حكمة عجزت النف�س عن اإظهارها 

�سوات  لف������اظ املركبة، فاأظهرتها يف االأ يف االأ

الب�سيطة، فلما اأدركته������ا ع�سقتها، فا�سمعوا 

م������ن النف�س حديثها. ال�سوت احل�سن والنغم 

ال�سحي������ح يج������ري يف اجل�س������م وي�������رصي يف 

الع������روق، في�سفو له الدم، وتنقاد له النف�س، 

ويرتاح له القلب، وتهتز له اجلوارح، وتخف 

احلركات. 

نغام ال�سجية  منافع ال�سوت احل�سن واالأ

خرة،  أنها يُتو�ّسل منه������ا اإىل نعيم الدنيا واالآ ا

ن منه������ا م������ا يبع������ث ال�سجاع������ة، ويحدث  الأ

الن�س������اط، ويوؤن�س الوحي������د، ويريح التعبان، 

وي�سلي الكئيب، ويب�سط االأخالق/. 

تكون الكلمة /كلمة/ بقدر ما حتمل من 

يقاع /اإيقاعا/ بقدر ما يعرب  اإيقاع، ويكون االإ

ع������ن روح الكلمة يف عالق������ة �سنوية جمالية 

تكاملية. 

اللح������ن املو�سيق������ي ي�ساع������د يف كثري من 

املواقف على اإي�سال الكلمة على نحو اأف�سل، 

وم������ن هنا كان جتويد القراآن الكرمي وترتيله 

أثرا مبا�رصا على امل�ستمعني الذين  حتى يرتك ا

يهتف������ون بذكر اهلل، وتكب������ريه بن�سوة وخ�سوع 

وهم ي�ستمعون اإىل بالغة املعاين التي ت�سدح 

أبدانهم،  من �سوت املقرئ الرخيم، فتق�سعر ا

وتن������ذرف الدم������وع م������ن عيونه������م، وتخ�سع 

جوارحهم وهم يتذوقون غنى بالغة املعاين 

لهية كما مل يتذوقوها من قبل.  االإ

أرادوا  لذل������ك مل يكن اأمام النا�������س الذين ا

اأن يعربوا ع������ن احتفالهم، واحتفائهم بوجود 

النب������ي �سلى اهلل عليه و�سل������م فيهم غري اأن 

ي�ستعينوا بتلحني الكلمات مرددين: 
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ط��������ل��������ع ال�����������ب�����������در ع����ل����ي����ن����ا 

م�����������ن ث��������ن��������ي��������ات ال�������������������وداع 

وج�������������ب ال�������������ض������ك������ر ع����ل����ي����ن����ا 

داع  هلل  دع�����������������������ا  م�����������������ا 

اأي����������ه����������ا امل��������ب��������ع��������وث ف����ي����ن����ا  

م�����������ر امل������ط������اع  ج������ئ������ت ب�����������الأ

ج�������ئ�������ت ���������رصف��������ت امل������دي������ن������ة  

داع  خ�����������ري  ي�����������ا  م�������رح�������ب�������ا 

أنا�سيد  واحلقيق������ة فاإن مزامري داود هي ا

ميك������ن للقارئ اأن ي�سدو بها حتى لو مل ميتلك 

م������ر بالن�سبة  خربة يف التلح������ني، وكذلك االأ

نا�سيد ابنه النبي �سليمان.  الأ

اخل�س��ائ�س، اأبو الفت��ح ابن جني، حتقيق حممد علي النجار، الهيئة امل�س��رية العامة للكت��اب، ط 3، �س 47- 48،   -1
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ن�س�ن جّد مت�أخرة  نَّ مرحلة الكالم عن������د الإ
أ لق������د اأجمع الب�حثون عل������ى ا

ّول اجتهد يف النطق،  ن�س�ن الأ ب�لنظر اإىل مراحل تطوره، وهم يرجحون اأن الإ

�سوات  الذي ك�ن جمرد م�س�دفة، ومنت فيه قوة ال�سمع قبل النطق، ف�سمع الأ

ن ذلك ك�ن يتطلب منه قدرة عقلية عجز املحدثون  الطبيعية دون اأن يقلده�، لأ

أّن  هم يف ذلك كله، ا ن�س�ن يف هذه املرحلة م������ن حي�ته، والأ ن يت�سوروه������� لالإ
اأ

ه������ذا املخلوق متّكن من جت�وز ال�سعوب�ت التي واجهته، وح�ول بكّل م� ميلك 

كاتب واأ�ستاذ بق�سم اللغة العربية يف جامعة )اأبو بكر بلقايد( –تلم�سان – اجلزائر. 

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

عالقة الف�صحى باللهجات العربية 

يف �صوء الدرا�صات القدمية واحلديثة

❁
�أحمد قري�ش
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 �إىل 
)1(
أر�د �أن ي�ص������در �أ�صو�تاً، فكان له م������ا �

�أن ت�صكل������ت منها لغات حكمت عليها عو�مل 

أو باملوت  جّمة باحلياة و�لّت�صع������ب و�لتطور، �

و�لفناء.

وكلّم������ا �رحتل������ت �للغ������ة ع������ر �لتاري������خ 

جيال جياًل بعد جيل، �ختلفت  وتد�ولته������ا �لأ

يف مبناه������ا ومعناه������ا، فتبتعد ع������ن بنيتها 

أو ت�صري ممتزج������ة، �أو قد تذهب  �صلي������ة � �لأ

كلّي������ة فتنقلب لغة �أخرى. وق������د كانت �للغة 

 Lágitime لعربية ه������ي �للغة �ل�رشعي������ة�
قوى،وملا �متدت  �ملهيمنة، ماد�مت هي لغة �لأ

�صالمية �رشقاً وغرب������اً، �متزجت  �لدول������ة �لإ

عجمية ف�صمرت  �للغة �لعربية باللغ������ات �لأ

، كتلك �لتي عا�رشها �بن خلدون، 
)2(
ملكته������ا

و�لتي �صارت متغ������رية باملخالطة، ممتزجة، 

بعي������دة يف بع�ض �أحكامها ع������ن ل�صان م�رش 

عر�ب يف �أو�خر �لكلم،  بافتقادها حركات �لإ

ولي�ض ذ�ك ب�صائر لها، ماد�مت �للغة تختلف 

باختالف �مل�صتعمل و�صياق �ل�صتعمال، وهنا 

تتجل������ى بو�صوح �ملقاربة �ل�صو�صيولوجية للغة 

�لت������ي تربط �للغ������ة بنية ودلل������ة مبعطيات 

�جتماعي������ة وبرو�ب������ط �لقوة. فق������د �بتعدت 

 حت������ى �نقلبت 
)3(
لغة ع�رشه ع������ن لغة م�رش

�إىل �أخ������رى مغايرة، لكنه������ا ظلت قادرة على 

 .
)4(
حتقي������ق �لتو��صل و�لتعبري ع������ن �ملقا�صد

ومو�كب������ة لهذ� �لتطور دع������ا �بن خلدون �إىل 

درا�سة خ�سو�سي������ات الل�سان العربي لعهده، 

الذي ن�سج������ه �سي������اق اجتماع������ي وتاريخي 

مغاي������ر، والك�سف عن القوانني التي تخ�سه، 

»ولعلنا ل������و اعتنينا به������ذا الل�س������ان العربي 

له������ذا العهد وا�ستقرينا اأحكامه، نعتا�س عن 

عرابية التي ف�سدت يف داللتها  احل������ركات االإ

باأمور اأخرى، وكيفيات موجودة فيه، فتكون 

له������ا قوانني تخ�سها لعله������ا تكون يف اأواخره 

ول يف لغة م�رص، فلي�ست  على غري املنهاج االأ

)5(
اللغات وملكاتها جماناً«.

التوا�س������ل  املهتم������ون بدرا�س������ة  واتف������ق 

االجتماعي، على اأن هناك �سريورة م�ستمرة 

م������ن التطور اللغ������وي، تتحدد به������ا احلركة 

الديناميكي������ة ل������دى جميع ال�سع������وب، وهذه 

احلرك������ة لي�ست عل������ى وترية واح������دة يف كل 

املجتمعات الب�رصي������ة، مادامت هناك عوامل 

جّمة ت�سهم يف ت�رصيعها اأو احلد منها، وتاأتي 

احلاجة الب�رصي������ة اإىل اخلف������ة وال�رصعة يف 

التوا�سل يف طليع������ة تلك العوامل امل�ساعدة، 

لهذا �سهدت بع�س املجتمعات حتوالت كبرية 

رافقتها تبدالت اجتماعي������ة، كان لها الدور 

أ�سهل،  �سا�������س يف خل������ق تعابري توا�سلي������ة ا االأ

يتفاع������ل معها املجتمع مب�ستوي������ات متمايزة 

وباأ�س������كال متعددة، ومبواق������ف تراوحت بني 

القبول والرتحيب، والتحفظ والرف�س.

أو  �س������ارة اأن عملي������ة اللهج ا وجدي������ر باالإ
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. وما اأحيط بها من مبادئ واأفكار، 
)6(

التلهجم

أو راف�سة، لي�ست �سوى النتاج  ومواقف قابلة ا

الطبيع������ي حلركة التاريخ الب�������رصي، لكن رّد 

أو فئة  الفع������ل الراف�س لها جاء م������ن طبقة ا

جدي������رة بو�س������ع حتدي������دات وقواعد ت�رصي 

وفقها عملية التوا�س������ل حلماية ال�سخ�سية 

الوطني������ة والقومي������ة، واإر�س������اء اخل�سو�سية 

الثقافي������ة �سّداً لذريعة اللج������وء اإىل الت�سهيل 

م. على ح�ساب اللغة الر�سمية االأ

ولع������ّل اأف�سل تو�سي������ف لديناميكية هذه 

الظاه������رة، هو قول عب������د ال�سابور �ساهني: 

»اإن اجلانب املنطوق يف اللغة ميار�س بحرية 

أك������رب، له������ذا ينف�سل ال�سوت ع������ن �سورته،  ا

ويتطّور دونه، وعلي������ه فاإن تطور اأي لغة من 

اللغات مرهون بتطور جانبها ال�سوتي على 

.
)7(

وجه اخل�سو�س«

فاللهج اإذن ديناميكية اجتماعية ت�ستفيد 

يجابي كله، وحتاول توظيفه  من امل������وروث االإ

يف حرك������ة م�ستم������رة لتطوي������ر التوا�سل يف 

املجتم������ع بكل فئاته وطبقاته. وبعبارة اأخرى 

لي�������س اللهج م�سطلحاً لغوي������اً ي�سهل تف�سريه 

ب�رصح املدلوالت املرتبطة به، بل هو اأكر من 

ذلك، فهو مفه������وم اجتماعي وثقايف تتحدد 

به �سم������ات املجتمع احلدي������ث اأكر من غريه 

من املجتمع������ات ال�سابقة، ه������ذا ما يو�سحه 

»بازيل با�ستني يف قوله: »باأن اللغة املنطوقة 

الت������ي تظهر فيها مي������زات النطق اخلارجي 

باملتكلم، كثرياً ما تعك�س م�ستوييه االجتماعي 

.
)8(

والثقايف، زيادة على منطقة انتمائه«

اإن بع�������س الباحثني اأخلوا ال�سبل العلمية 

حينما و�سعوا اللهج������ة يف مو�سع التعار�س 

م������ع مفاهيم اجتماعية وثقافية اأحدثت مداً 

وجزراً بني دعاة الله������ج والت�سهيل، واأن�سار 

التعريب.

وامل�سكل������ة يف جوهرها كان������ت و�ستبقى 

يف دائ������رة ال�سجال االجتماعي الذي اأطلقته 

حركة التاريخ الكوين يف �سريورتها، من تاريخ 

�سي������ادة اللهج������ات العربية، اإىل لغ������ة القراآن 

أو التدريج احلديث.  ، اإىل اللهجة ا
)9(

الر�سمية

وغني عن التوكيد، اأن اجلماعات يف حلظة 

اندماجه������ا بالتاري������خ حملت معه������ا تراثها 

و�سريورته������ا االجتماعي������ة وديناميكية قواها 

الب�رصية، لذلك فاإنها تدخل التاريخ العاملي، 

اإما من باب الفاعل في������ه واملوؤثر يف حركته 

أو املتلقي للغة  امل�ستمرة، اأو من باب املنفعل ا

عظم من املجتمع-  تفرق قدرات –ال�سواد االأ

النقطية التميزية، والرتكيبية.

والوط������ن العرب������ي مل يك������ن يف مناأى عن 

التاري������خ، وكانت  االندم������اج والتفاعل م������ع 

خ�ساع وال�سيطرة،  �سريورته مليئة بحروب االإ

واحلماية، والو�ساية التي �سنتها بع�س الدول 

الغربي������ة �سده، وم������ن نتائج������ه اأن ال�سعوب 
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العربي������ة ظلت اإىل يومن������ا هذا حمتفظة 

يف تعامالته������ا وتوا�سالتها بالعديد من 

املفردات والتعابري التي اكت�سبتها منها. 

فاللهج������ة الت������ي كانت عل������ى �سلة بهذا 

التفاعل، اأ�سبحت اليوم على �سلة وثيقة 

الفردي،  وال�سلوك  االجتماعي،  بالرقي 

ن اللهج لي�������س جمرد �سلوك ذا فعالية  الأ

أبرز  �سلبي������ة، بل هو مفعول م�ستمر، من ا

جتلياته التوا�سل دون حمل املتكلم على 

اإخ�س������اع خطاباته لتحدي������دات لغوية مل 

يعرف �سنعها، ومن دون ال�سعور باخلوف 

أو اأ�سالته،  ال�سديد كذلك عل������ى هويته ا

أّدت  ن اللهجة لي�ست مرحلة ما�سوية ا الأ

دورها وف������ق معطي������ات مرتبطة بحياة 

العرب قدمياً، ث������م بطلت احلاجة اإليها 

يف املرحل������ة التي ان�سهرت فيها يف لغة 

القراآن. بينما هي قوة اجتماعية تتو�سع 

بعم������ق يف جميع املج������االت، وال تتوقف 

عن الفع������ل، اإال اإذا قمعت قوى التغيري 

أنه ي�سعب  االجتماعي ب�سدة، اإىل درجة ا

معها على ه������ذه القوى جتميد االنفتاح 

الل�س������اين فتتعر احلرك������ة التوا�سلية، ويقود 

م������ر باملجتم������ع اإىل ا�سطربات تعيد لقوى  االأ

التح������ول دورها الطبيع������ي يف فر�س اللهجة 

كظاه������رة اجتماعي������ة، لكونه������ا لي�ست غاية 

لذاتها وبذاتها، بل هي فعل جتاوز اجتماعي 

تقوم به قوى التغيري احلية.

واإذا كان������ت اللغة جمموعة اأ�سوات توؤدي 

دوراً وظيفياً يف التعبري بو�ساطة جهاز �سوتي 

ع������ن حاجة النا�س، فه������ي تختلف يف دورها 

، وتكرر هذا 
)10(

ق������وام الغائي باخت������الف االأ

التعريف مبعناه العام وال�سامل عند كثري من 

العلماء القدماء واملحدثني. »فاللغة اأ�سوات 

. واإنها 
)11(

يع������رب بها كل قوم عن اأغرا�سه������م«
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»قدرة ذهنية مكت�سبة ميثلها ن�سق يتكون من 

رموز اعتباطي������ة منطوقة يتوا�سل بها اأفراد 

)12(
جمتمع ما«.

 )13(
»وق������رع ال�سفاه اأحد املظاه������ر فيها«

أنها  ث������م يتو�سع التعريف عن������د بع�سهم على ا

)اللغة( اأكر من ت�سويت اأو قرع �سفاه فهي: 

مة باأفكاره������ا، ومعانيها،  »�سورة وج������ود االأ

وحقائ������ق نفو�سه������ا وج������وداً متمي������زاً قائماً 

.
)14(

بخ�سائ�سه«

ويجمع اللغوي������ون املحدثون على اأن اأهم 

 تتلخ�س يف ال�سفتني 
)15(

معامل كل لغة م�سرتكة

التاليتني:

رقى من م�ستوى  1- امل�ستوى اللغ������وي االأ

لهجات اخلطاب، وا�ستقر اأمرها على قواعد 

أو التطور اإال  ونظ������م ال ت�سمح لها بالتغي������ري ا

قلياًل.

2- اللغ������ة امل�سرتك������ة، واإن تاأ�س�س������ت يف 

ب������دء ن�ساأتها على لهجة منطق������ة معينة، قد 

أثناء  أو ن�سي املتكلمون يف ا فقدت مع الزمن، ا

ا�ستعمالها كل املنابع الت������ي ا�ستحدثت منها 

عنا�رصه������ا، واأ�سبح لها كي������ان م�ستقل. وقد 

أنواع من  �سبق اأن فرق ابن خلدون بني ثالثة ا

اللغات، لغة م�رص: ويعني بها اللغة الف�سحى 

القدمية، وثانيها: لغة اأهل اجليل ويعني بها 

أّما النوع الثالث: فهو  دبية يف زمانه، ا اللغة االأ

)16(
اللغات التي تختلف من اإقليم اإىل اآخر.

أنه متى  وم������ن القوانني الطبيعية للغات: ا

انت�������رصت اللغة ا�ستحال عل������ى املتكلمني بها 

وىل زمن������اً طوياًل،  االحتف������اظ بوحداتها االأ

لهذا فهي موؤهلة اأن تت�سعب اإىل عدة لهجات 

تت�سارع بفعل االحت������كاك الذي تخ�سع له. 

أني�س هذه املعادلة الل�سانية  واأو�سح اإبراهيم ا

يف قوله: »لقد انتظمت �سبه اجلزيرة العربية 

على لهجات حملية كثرية، انعزل بع�سها عن 

بع�س، وا�ستقل كل منها ب�سفات خا�سة، ثم 

كانت تلك الظ������روف التي هياأت بيئة معينة 

فر�سة ظهور لهجة، ث������م ازدهارها والتغلب 

خ������رى، ث������م تفرعها اإىل  عل������ى اللهجات االأ

، يتم 
)17(

لهجات موازية له������ا يف اال�ستخدام«

ح�رصه������ا يف بوتقة زمنية تتط������ور ن�سوءاً يف 

.
)18(

حلقات

واللهج������ة ك�ساأن اللغ������ة الف�سحى ترتكز 

عل������ى اأركان رئي�سة، م������ن: متكلم، وخماطب، 

وفك������ر وكلمات، اأي: اإنه������ا جمموعة اأ�سوات 

ن�سان بع������د اأن اكت�سبها، وتدل  ت�سدر عن االإ

على مع������اٍن اأعطاه������ا التواط������وؤ تقديراً يف 

الذه������ن عرب مراحل معينة م������ن اال�ستعمال، 

بغر�س التعبري عن اأح������وال الفرد وحميطه. 

 طبيعي وجلي، 
)19(

والفارق بني اللهجة واللغة

ال ب������ّد منه يف كل لغة من لغات الب�رص، وهذا 
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الفارق اأخذ ين�ساأ منذ القدمي، لكنه عظم يف 

ع�رصنا احلدي������ث، واأ�سحت اللهجة مبوجب 

ه������ذا العام������ل الطبيعي قائم������ة بذاتها اإزاء 

اللغ������ة الف�سحى. تتميز عنه������ا يف ال�سفات 

ال�سوتي������ة وطبيعته������ا وكيفي������ة نطقها، ويف 

اللفظ، واملعنى، والرتكيب، دون اأن يوؤدي اإىل 

ن املجتمع الذي يتكلم اأفراده لغة  القطيعة، الأ

.
)20(

واحدة ال وجود له

والعالقة التي ميك������ن ر�سدها بني اللغة 

واللهج������ة، والعامية، واملنط������وق، هي عالقة 

أ�سد ولعاً  الع������ام باخلا�س. فالفرد الناط������ق ا

أداء مع������ني تعوده من������ه بتكلم عام  أو ا بتكل������م ا

ي�سرتك في������ه مع غريه، وكما يل������زم الف�سيل 

أّمه، اإذا لهج به، فكذلك كل ناطق يلزم  ثدي ا

م������ا اعتاده من اللهج به م������ن مناهج واإيحاء 

. اإذا فاللهجة عبارة عن قيود 
)21(

يف ال������كالم

داء، اأو هي عبارة  �سوتي������ة تلح������ظ عن������د االأ

عن جمموع������ة من ال�سف������ات اللغوية تنتمي 

اإىل بيئ������ة خا�سة، وي�سرتك يف هذه ال�سفات 

أف������راد هذه البيئة، وبيئ������ة اللهجة هي جزء  ا

أو�سع ت�س������م عدة لهجات،  أ�سمل وا م������ن بيئة ا

لكل منها خ�سائ�سها، ولكنها ت�سرتك جميعاً 

يف جمموع������ة م������ن الظواه������ر اللغوي������ة التي 

تي�������رصِّ االت�سال ب������ني اأفراد ه������ذه البيئات. 

واملحدثون م������ن علماء اللغ������ة يطلقون على 

هذه ال�سفات التي مُتّيز كل لهجة بالعادات 

نها لي�ست اإال جمرد عادات  الكالمية)22(، الأ

أث������روا بها جياًل بعد  أبناوؤها، وتا ن�س������اأ عليها ا

جيل حت������ى اأ�سبحت طابعاً لهم مييزهم عن 

غريهم م������ن املتكلمني بلغ������ات اأخرى، وتلك 

الع������ادات الكالمية هي ع������ادات مكت�سبة ال 

أثر للوراث������ة فيها)23(. واكت�سبت اللهجة يف  ا

أنا�س  �س������وء ح�رصها يف بيئة معين������ة، وعلى ا

معينني، تعريفات مميزة بدقة، لهجة حملية 

اأو جهوي������ة هي املتداولة يف حميط واحد من 

البالد، ولهج������ة اجتماعية هي املنطوقة من 

لدن جماع������ة معينة تنتمي اإىل نف�س الطبقة 

االجتماعية.

أو الدارجة  والفرق بني اللهجة والعامية ا

حا�س������ل يف اأن اللهجة كما �سبق الذكر �سفة 

اأو �سف������ات �سوتية تت�سف به������ا لغة منطقة 

من املناطق، ويف اأن »العامية« لغة ثانية غري 

م�ستق������رة القواعد، ولي�س م������ن منطقها، وال 

من طبيعتها اأن تكون لها قاعدة ثابتة، وهي 

لغة خلي������ط، ي�ستعملها اإىل درج������ة كبرية اأو 

�سغ������رية كل املنتمني اإليها من �ستى الطبقات 

.
)24(

االجتماعية

ن�سان ال  وبني اللغة واملنط������وق، هو اأن االإ

ميلك ع�س������واً خمت�ساً بال������كالم وحده، وما 

أو الكالم قد تعدلت  ن�سميه باأع�ساء النطق ا

وظيفت������ه لهذا الغر�س يف ف������رتة متاأخرة من 

�سا�سية فهي حفظ  حيات������ه، اأما وظيفت������ه االأ
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ن�سان، ولك������ن ال�رصورة االجتماعية  حياة االإ

ن�س������اين خلقا وظيفة  اإ�ساف������ة اإىل الذكاء االإ

ثانوي������ة لهذا اجلهاز، وه������ي وظيفة النطق. 

واملنطوق واملكتوب هما وجهان لكل لغة من 

لغات العامل، واجلانب املنطوق ميار�س بحرية 

اأكر م������ن جانبها املكت������وب، والكتابة يف اأي 

لغة تعجز بطبيعتها ع������ن ت�سجيل جملة من 

الظواهر والوظائف النطقية العامة، كالنرب، 

والتنغي������م يف حاالت اال�ستفه������ام، والتعجب، 

 وهي وظائف 
)25(

نكار، والّتح�رّص، والنفي، واالإ

ذات داللة مبا�رصة يف احلدث اللغوي، وغري 

ذل������ك من الوظائ������ف اللهجي������ة كالك�سك�سة، 

وال�سن�سنة، وغريهما. واللغة املنطوقة تظهر 

فيه������ا خ�سائ�������س طريقة النط������ق اخلا�سة 

داء هو فن الّنطق. باملتكلّم، واالأ

والثنائية اللّ�سانية La Diglossie التي 

يطلق بها على االلتقاء احلا�سل بني اللّ�سان 

اللّهجات  أو  ا العرب������ي الف�سي������ح، واللّهج������ة 

الّدارجة، فر�ست نف�سها على الواقع العربي 

على تن������وع مقوماته، منذ ف������رتات تاريخية 

، وميزته������ا تتمثل يف االختالف يف 
)26(

طويلة

درجات اال�ستخدام للّ�سان.

ل�سني������ة »�سو�سري« نافذة  لقد فتح عامل االأ

جديدة يف درا�سة اللّغة عندما مّيز بني اللّغة 

 )La Parole( وال������كالم ،)La Langue(

أو )Le langage(. فاللّغ������ة ترتبط مبا هو  ا

أّم������ا الكالم فيمثل ا�ستخ������دام الفرد  ثابت  ا

للغ������ة، وذلك يختلف م������ن متكل������م اإىل اآخر 

وه������ذا التمييز يف�سح لنا املج������ال بدرا�ستها 

كلغ������ة اأحياناً، وككالم اأحيان������اً اأخرى، ومّما 

أّن اللّغ������ة والكالم وجهان لعملة  ال �سك فيه ا

واح������دة، فاللّغ������ة تتوف������ر عل������ى معايري فعل 

التلف������ظ، والف������رد ال يقدر عل������ى الكالم من 

. وبتو�سيح 
)27(

دون اال�ستناد اإىل قواعد اللغة 

أّن هناك اإطاراً عاماً  اأكر يرى دي �سو�س������ري ا

ن�ساين يف �سكل  يدرج فيه الن�ساط اللغوي االإ

أو متوارثة،  ثقافة منطوقة ومكتوبة معا�رصة ا

اأي كل م������ا ميكن اأن يدخل يف نطاق الّن�ساط 

أو  أو اإ�سارة ا أو كتابي ا اللّغوي من رمز �سوتي ا

اإ�سط������الح فاأدرج هذا الن�س������اط يف خانة ما 

يعرف ب�������»Language« اأي اللّغة، ثم ينظر 

اإىل اللّغ������ة م������ن منظورين، اإم������ا اأن تكون يف 

�سكل منظ������م بقواعد وب�سوابط، ولها وجود 

يقابلها   »Langue« في�سمّيه������ا  اجتماع������ي 

يف اللّغ������ة العربي������ة »اللّ�سان« واإم������ا اأن تكون 

يف �س������كل ممار�سة فردي������ة منطوقة على اأي 

م�ستوى، يعنيها بكلم������ة »Parole«، يقابلها 

)28(
بالعربية »الكالم«.

وق������د �سبق لل�سيوطي اأن ف������ّرق بني اللّغة 

وال������كالم، فاملتكلم اإمّنا يتكلم على �رصط لغة 

معين������ة، اأي اإن������ه ي�سوغ كالمه وف������ق الّنظم 

ال�سّوتية وال�رصفي������ة والّنحوية من مفردات 
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ه������ذه اللّغة ومادتها، فال������كالم كما يبدو يف 

خطرة ن�ساط ع�سلي م�سوغ من رموز معّينة 

مو�سوع������ة ح�س������ب قواعد معين������ة يف اللغة، 

�س������ارة فاإّنه ي�ستعمل  بينما الذي ي�ستعمل االإ

)29(
اللّغة ال الكالم.

اأجل اإّن ن�سوء اللّهجة و�سيوعها ما هو اإاّل 

مظهر من مظاه������ر امليل اإىل اخلّفة والي�رص، 

ون�ستطي������ع اأن نعّم������م القول ب������اأن اللّهجة يف 

جريانها ت�سري: من ال�سعب اإىل ال�سهل، ومن 

اخل�سن اإىل الّناع������م، ومن املعّقد اإىل املي�رّص، 

وم������ن الزخرف اإىل الب�سي������ط، اإذن فال يحق 

 والتطور- اأن 
ّ

لنح������وّي –يف ظل هذا التغ������ري

ن اللهجة  يق������ول للمتحدث بها اإّنك حلنت، الأ

يف اعتقاده ال تعرتف ب�سلطة النحويني، وتوؤدى 

باأ�سوات م�ّسها التطور برغبة من املجموعة 

املتكلم������ة يف امليل اإىل ال�سهول������ة يف النطق، 

واالقت�س������اد يف جمهود اإ�سدار ال�سوت. وقد 

 »A.Millet« أ�سار اللغوي الفرن�سي �سبق اأن ا

وقبله رائد اللّ�سانيات املعا�رصة »دي �سو�سري« 

�سوات  اإىل ا�ستمرارية ه������ذا  التطور )يف االأ

واملف������ردات والرّتاك������ب(، ونّبه������ا اإىل �رصورة  

االهتم������ام ب������ه ال �سيما يف اللغ������ة املنطوقة. 

أّن  أثبتت ا ّن الّدرا�س������ات اللّهجي������ة احلديثة ا الأ

اللّهجة لي�ست تقهق������راً، وال انحطاطاً لغوياً 

ب������ل   ،Degeneration Linguistique

تطوراً لغوياً فر�سته النوامي�س الطبيعية التي 

 واأف�سل دليل على 
)30(

تتحكم مب�سري كّل لغة 

اأن اللّهجات لي�ست انحطاطاً لغوياً، هو كون 

بع�سها �سابقاً يف الزمن للغة الف�سحى.

جنلو م�سرية، 1975م، �س11 فما فوق. �سوات اللغوية، اإبراهيم اأني�س، القاهرة: مكتبة الإ الأ  -1

بانة عما يختلج يف نف�س��ه باللغة العربية ال�سليمة التي ل ي�سوبها حلن اأو خطاأ.  امللكة يق�س��د بها قدرة املتكلم على الإ  -2
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ابن خلدون )اأبو زيد عبد الرحمن بن حممد بن خلدون(، الدار التون�سية للن�سر، 1984م، ج1، �س 724.

الل�س��ان امل�س��ري بقي على حاله يف كث��ري من القواعد، ومل يفقد عنه��ا اإّل دللة احلركات الت��ي تعن الفاعل من   -3

عراب؟ واجلواب اأنهم اعتا�سوا منها بالتقدمي والتاأخري  مر برتك الإ املفعول. ولكن كيف يفهم املق�سود وقد التب�س الأ

وبقرائن تدل على خ�سو�سيات املقا�سد. ل�سان م�سر انقلب اإىل لغة اأخرى حن خالط العرب العجم ملا ا�ستولوا على 

ممالك العراق، وال�سام، وم�سر، واملغرب، و�سارت ملكته على غري ال�سورة التي كانت عليها يف البادية. ينظر املقدمة، 

ابن خلدون ج1، �س716 -723- 724.

نف�سه، ج1، �س 724.  -4

الهوام�ش«
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مويني، تواج������ه اليوم تبدالت ج�سيم������ة تتجلى على  دم�س������ق، عا�سم������ة االأ

جميع امل�ستويات، اإذ بعد �سني التدويل واال�سرتاكية راجعت �سورية اقت�سادها 

واأعادت تاأ�سي�سه من جديد وكذلك �سكل مدنها. 

غاية هذه الدرا�سة هو عر�ض احلالة احل�رضية للعا�سمة ال�سورية دم�سق 

أ�سا�سية منها: قبل وبعد الت�سعينات من القرن املا�سي، عرب موا�سيع ا

باحثة ومرتجمة

العمل الفني: الفنان قحطان الطالع.

❁ ❁

ò

التجدد احل�رضي

 يف دم�ضق و�ضواحيها

❁
تاأليف: �أن�س �صوفان

ترجمة: د. ماري �صهر�صتان

*	مهند�س معماري، يعد لر�س��الة الدكتوراه يف املدر�س��ة التطبيقية للدرا�س��ات العليا يف باري�س، وهو 
ع�سو فريق الدكتوراه للم�سرق احل�سري اأو )املدن امل�سرقية(.

❁❁
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 العالقة مع الرتاث احل�رضي، وحتوالت 

ال�ستينات، والو�سع بعد الت�سعينات وعواقبه 

احل�رضية. 

 ويف اخلامتة �سوف نقّدم مثالني هامني 

آلي������ة التطور احل�رضي يف  لكن خمتلفني يف ا

�سواحي دم�سق. 

1- دم�سق و�سواحيها قبل الت�سعينات

جدل بني الرتاث واحلداثة

اإن م������ا يُط������َرُح يف يومنا ه������ذا لتحديد 

ال�س������كل االقت�سادي والثق������ايف واالجتماعي 

ال������ذي يتط������ور في������ه املجتمع ي������رز كمهمة 

ن�س������اين، بني اأفول  أ�سا�سي������ة ت�سغل الفكر االإ ا

الو�س������ع التقلي������دي وظهور حال������ة ع�رضية 

موجهة نحو البحث امل�ستمر عما هو جديد: 

كيف نفكر ووفق اأي منط نعمل وكيف نبني 

أ�سلوب نعك�س حياتنا  مدننا وقرانا ووفق اأي ا

االقت�سادية واالجتماعية اإلخ اإلخ..؟

�سالة والتجدد  أنبنيها وفق الرتاث مع االأ ا

واالهتمام باحلداثة والع�رضية؟ 

لكن والتمويل؟ 

أم اقت�ساد حمكوم؟..  �سوق ليبريايل ا

كل هذه الت�ساوؤالت والت�سورات املختلفة 

أ�سا�سية يف املفه������وم احل�رضي.  هي الي������وم ا

أم������ور مرتبطة بهوية  اإ�ساف������ة اإىل ذلك هي ا

املجتم������ع الذي بجذوره وب�سالت������ه الثقافية 

وانعكا�ساته االقت�سادية واالجتماعية مرهق 

بني اأمرين متعاك�سني: الرتاث والعوملة. 

فمن جه������ة، هناك التكيُّ������ف مع ظروف 

احلياة احلديثة ومع ما ي�سمى بالعوملة التي 

فر�س������ت نف�سها يف احلي������اة املعا�رصة ب�سكل 

ن�س������ان يف جميع  اأ�سبح������ت في������ه دلي������اًل لالإ

خطواته وه������ذا ما زاد اأحيان������اً من خطورة 

فق������دان الت������وازن الثقايف واالقت�س������ادي اأو 

ر�س قاطبة،  الت������وازن املدين بني �سع������وب االأ

بكل ما يف هذه الكلمة من معنى. 

خلق ه������ذا الفقدان ب������دوره ت�سوي�ساً يف 

ن�سانية وبالت������ايل نت�ساءل على  العالق������ات االإ

أية هوية نعي�س؟  الدوام يف اأي منط ووفق ا

وم������ن جهة اأخرى،اأ�سب������ح مفهوم الرتاث 

أ�سا�سياً يف حياة  رث الثقايف عن�������رصاً ا – واالإ
العديد من ال�سعوب. 

اإن تق������دمي تعريف دقي������ق وكامل لرتاث 

جمتمع ما هو مهمة �سعبة جداً. 

فالرتاث ه������و اأمر ثاب������ت وموؤكد كالقيم 

والعالقات الفنية واالجتماعية واالقت�سادية 

والدينية الت������ي واكبت تط������ور املجتمع منذ 

ظهوره والتي ميزت اإنتاجه يف جميع امليادين 

ويف جميع املراحل التاريخية. فطبقاً لذلك 

نت������اج مظهراً خا�ساً  يعطي ال������رتاث لهذا االإ

مرتبطاً بكل ما له عالقة باملجتمع جغرافياً 

آخ������ر، يف �سعب معني، يكون  وزمنياً. مبعنى ا

�سهر الرتاث قد متَّ من خالل البناء الثقايف 
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واالجتماعي واالقت�سادي، حيث ميكن قراءة 

رموزه باملالحظ������ة والتحليل العلمي، ثم يتم 

أو م�ساألة حملية كي  مواجهته مع ظرف م������ا ا

تكون املبادئ والقيم املقبولة واملتبناة من قبل 

)1(
املجتمع منذ اأمد بعيد، ملهمة للحلول.

ال ت�ستطيع احلداثة بال�رصورة اأن حتيط 

باحلياة، واملث������ايل ال يتولد من التغيري دوماً. 

ينبغ������ي اأن يكون التجدد اإجاب������ة على تبدل 

ظ������روف وينبغ������ي اأن يكون مدرو�س������اً بعمق، 

ال اأن يك������ون جتدي������داً لذاته. فف������ي الواقع، 

تواجه املجتمعات النامية ح�رصياً ا�ستفهاماً 

لية: هل ينبغي  أ باالآ أ�سا�سياً كبرياً قبل اأن تبدا ا

اأن ن������رتك ال�سكل التقلي������دي لتطور املجتمع 

والذي كان من�سجماً مع هويته وخ�سو�سيته 

أنه ينبغي  أم ا وال������ذي هو اإنتاج �سنني طويل������ة ا

القبول بال�رصوط املفرو�سة من جراء �سيطرة 

�سلوب العاملي التكييفي؟  االأ

اأظهرت التجربة املعا�رصة اأن هناك ميل 

وا�سح التب������اع اخلط الثاين. فيتم الت�سحية 

بالرتاث طوعاً اأم جرباً ل�سالح العوملة. يعود 

ه������ذا االختيار اإىل تقدم و�سائل االت�سال من 

ح������داث العاملية التي جرت يف  جهة واإىل االأ

الت�سعينات م������ن جهة اأخرى. فمنذئذ يواجه 

املهند�سون املعماري������ون واملهند�سون املدنيون 

أم  حتدي������اً ثقافياً �سعب������اً: اختي������ار املا�سي ا

احلا�������رص، اأو مزاوج������ة القي������م الرتاثية مع 

)2(
متطلبات احلا�رص؟

غري اأن تراجع ال������رتاث يف البناء والنمو 

�سم������ن املجتمع ال�سوري لي�������س �ساأناً حديث 

أك������ر من قرن عندما  أ منذ ا العه������د. فقد بدا

تخلت دم�سق عن هويته������ا املحلية. اإذ مثلها 

مثل باقي مدن الع������امل قد اأجربت منذ نهاية 

القرن التا�س������ع ع�رص على التكيف مع منوذج 

ح�������رصي عاملي. ولهذا ال�سبب اأ�سبح التغيري 

أو التج������دد احل�رصي اليوم �������رصورة ملحة؛  ا

فه������و رد فعل �سحي جتاه و�سع مفرو�س من 

اخلارج. 

يف  واملدين���ة  القت�ض���اد  تدوي���ل 

ال�ضتينات من القرن املا�ضي

قب������ل اخلو�س يف التح������والت احل�رصية 

الت������ي مي������زت ت�سعين������ات الق������رن املا�سي، 

ينبغ������ي علينا عل������ى اأقل تقدي������ر اأن نعر�س 

و�س������اع ال�سائدة اعتب������اراً من �سني  حالة االأ

ال�ستينات، وذلك بعر�س مكوناتها والفاعلني 

�سا�سي������ني فيها، من القطاع العام والقطاع  االأ

اخلا�س واجلمعيات التعاونية ن�سف العامة، 
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كل ح�س������ب دوره يف عملية التنمية احل�رصية 

واملعمارية، م������روراً بعر�س النظام ال�سيا�سي 

الذي و�سع ال�سكل االقت�سادي واالجتماعي 

للبالد يف تلك الفرتة، حيث ظل تاأثريه ظاهراً 

بو�سوح حتى اليوم. 

عا�س������ت �سورية خالل الن�سف الثاين من 

الق������رن الع�رصي������ن جتربة خا�س������ة يف عملية 

التنمية االقت�سادية واالجتماعية وبالتايل يف 

التب������دل احل�رصي. جنمت هذه التجربة عن 

التحوالت ال�سيا�سية التي ح�سلت يف ال�ستينات 

أراد حينها امل�سي  على يد حزب البعث الذي ا

باجت������اه اقت�ساد مركزي – ذاتي، على غرار 

النموذج ال�سوفييتي واأوروبة ال�رصقية. وكان 

وراق يف عامل قد  اال�ستقالل قد اأعاد توزيع االأ

أيديولوجيتني �سيا�سية  انتظم حول قطبني وا

أ�سمالية. وقد  واقت�سادية: اال�سرتاكي������ة والرا

تاأ�س�س حين������ذاك ات�سال جديد مع اخلارج؛ 

وكان تاأمي������م ال�رصكات واملمتل������كات الكبرية 

كر ب������روزاً يف التغيري االقت�سادي  ال�سمة االأ

واالجتماعي لتلك الفرتة م������ن تاريخ �سورية 

احلديث. 

�ساهم������ت هذه احلركة بخلق وجه جديد 

للبلد من�سج������م طبعاً مع النظ������ام ال�سيا�سي 

أ ع������ام 1963 ومع انت�سار  اجلدي������د الذي بدا

فكار اال�سرتاكية والقومية.  االأ

ميك������ن تلخي�������س ال�سم������ات العامة لهذا 

االقت�ساد ببع�س النقاط: 

اإنه اقت�ساد حتكم������ه الدولة وموزع على 
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قطاعني متواجهني العام واخلا�س، والتناف�س 

فيما بينهما حمكوم عليه بالف�سل نظراً لعدم 

امل�ساواة ب������ني القطاع������ني، ولهيمنة القطاع 

�سافة  دارة، باالإ العام ال�سيا�سية، وملركزية االإ

موال القومية اإىل  اإىل هروب معظم روؤو�س االأ

اخلارج، وتراج������ع ال�سناعة اخلا�سة، واأفول 

البورجوازي������ة املحلية التي كان������ت متجذرة 

وذات خ������ربة كب������رية. وق������د دام ه������ذا املناخ 

ل�سنوات عدي������دة مطوقاً احلياة االقت�سادية 

أثر بعمق على  أنه ا واحلي������اة االجتماعية كما ا

�سورة املدن والقرى ال�سورية. 

عرفت دم�سق اعتباراً من ال�ستينات منواً 

ح�رصياً حا�سماً، فقد ح�سل فيها موجة بناء 

كب������رية يف اإطار �رصعي جديد كان قد اأعطى 

الدولة وحدها القدرة على البناء ب�سكل كبري 

مقابل قطاع خا�س �سعيف ن�سبياً. 

أ ه������ذا االنفجار احل�رصي،  قب������ل اأن يبدا

كان البناء احل�رصي الدم�سقي معترباً وكاأنه 

نهائي طبق������اً للتخطيط الذي جرى يف زمن 

اال�ستعمار الفرن�سي. اإذ اإن املخطط املوجه: 

 عام 1937 ظلَّ مفعوله 
)3(

داجن������ري واإيكو�سار

�ساري������اً يف ال�ستينات رغ������م التغيري اجلذري 

للظروف وطبيعة التح�رص اجلديدة. 

وزاد م������ن خطورة الفو�س������ى احل�رصية، 

داري، وبداأت عا�سمة  هم������ال االإ العجز واالإ

مويني تن�سى اأ�سالته������ا وفرادتها فاأنتجت  االأ

 
)4(

بناًء ح�رصياً غري متقن وعمارة بال هوية.

يف هذا ال�سي������اق، غرقت عدة قطاعات 

من ال�سواحي يف فو�س������ى ح�رصية، وبداأت 

أك������واخ ال�سفائ������ح جتت������اح املدين������ة ب�سبب  ا

حياء الفقرية.  اكتظاظ ال�سكان يف ه������ذه االأ

�سباب نتلم�س غياب �سيا�سة  واإذا تفح�سنا االأ

تنمي������ة اإقليمية كان م������ن املمكن اأن حتد من 

الهجرة الريفية وكذلك �سوء توزيع الفعاليات 

والنفقات العامة بني املدن و�سواحيها. ومما 

زاد من تفاقم الو�سع و�سول موجة كبرية من 

الالجئ������ني الفل�سطينيني )و�سوريي اجلوالن( 

بعد حرب 1967 حيث اأ�سبح اإ�سكانهم اأمراً 

ملحاً. وال تزال هذه الفو�سى ملمو�سة حتى 

حي������اء، وخميم الريموك  الي������وم يف تنظيم االأ

هو مث������ال وا�سح على ذل������ك؛ فاحلي الذي 

بن������ي فيه املخيم يعاين م������ن فو�سى م�ستمرة 

أنه  دماجه ورغم ا رغم املحاوالت املتوا�سعة الإ

اأ�سبح املركز الرئي�سي ل�رصاء مواد البناء يف 

دم�سق، لكن و�سعه يتناق�س مع االمتدادات 

احلديثة لهذه ال�ساحية ذاتها. 

�ض���يطرة القطاع الع���ام واجلمعيات 

التعاونية ال�ضكنية

ميكن توزي������ع التجربة ال�سورية يف جمال 

البناء لهذه ال�سن������وات على ثالث قطاعات، 
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اإذا ا�ستثنين������ا اأكواخ ال�سفي������ح: القطاع العام 

والقط������اع اخلا�������س ودور كب������ري للتعاونيات 

ال�سكنية التي ت�سكل يف الواقع قطاعاً ن�سف 

أو انتقايل.  عام ا

البناء العام

ط������ار ال�سيا�س������ي اجلدي������د، ُعهد  يف االإ

باأ�سخ������م م�ساريع يف الب������الد اإىل موؤ�س�سات 

الدول������ة وال�رصكات العام������ة: املعامل الكبرية 

را�سي  وامل�ساك������ن العمالي������ة وتخ�سي�������س االأ

ال�سكنية لبيعها و�سبكة الطرقات وغريها من 

ال�سبكات املتنوعة. بتعبري اآخر، عا�ست البالد 

فرتة ح�رصية �سلطوية ملَهمة من اال�سرتاكية. 

وكان هذا الو�سع مدعوم������اً بقوانني عديدة 

أولوي������ة الدولة يف ال�س������وق الداخلي  ت�س������ع ا

يف غي������اب قطاع داخلي ق������وي وا�ستثمارات 

اأجنبية. 

من������ذ اأن ت�سكل������ت ال�������رصكات احلكومية 

أل������وف العمال،  الكب������رية الت������ي ا�ستوعب������ت ا

كّونت جمموعة �سغط اأج������ربت الدولة على 

التوجه اإليها بكل م�ساريعها، فنجم عن ذلك 

نت������اج املعماري  انحط������اط تقني وفني يف االإ

واحل�������رصي لتل������ك الف������رتة نتيج������ة لفقدان 

املناف�سة احلقيقي������ة يف جمال ال�سكن، ويبدو 

هذا االنحطاط خ�سو�ساً ك�رصيبة، يف جميع 

الربام������ج الكبرية اجلماعية املعدة للموظفني 

والع�سكريني والط������الب والعمال يف القطاع 

مور التي جعلت العمارة ذات  العام، اإلخ. فاالأ

�سكل رتيب وجودة منخف�سة بعيدة جداً عن 

املعايري الدولية تعود اإىل: 

 )5(
داري وانخفا�س امليزانية  التخل������ف االإ

والتمثل الكلي بالنماذج اال�سرتاكية. فاأ�سبحت 

ال�سواحي وامل������دن ال�سغرية ال تختلف فيما 

بينه������ا �سوى مبوقعها اجلغ������رايف وحميطها. 

ففي ال�سهول واجلبال ويف املناطق ال�ساحلية 

بني������ة نف�سه������ا والتخطي������ط نف�سه.  جن������د االأ

فالقوانني والت�رصيعات املتعلقة باملدن والبناء 

كانت نف�سها يف جميع مناطق البالد. 

بداع املعماري يف اأدنى م�ستوى له  كان االإ

فه������و ال حديث وال تراثي، اأي لي�س له هوية. 

لق������د �رصب������وا عر�س احلائط مب������ا بقي من 

الرتاث املعماري واحل�رصي الذي ولَّد الكثري 

من ال�سم������ات املحلية وارمت������وا يف اأح�سان 

. يف املا�سي كان البيت 
 )6(

نت������اج باجلمل������ة االإ

خرى،  اإبداعاً يف دم�سق كما يف بقية املدن االأ

وكان������ت روح الفن������ان تتجل������ى يف كل زاوي������ة 

ن فقد انقلب������ت القاعدة  أم������ا االآ وتف�سيل. ا

فاأ�سبح������ت العمارة اإنتاجية من�سوخة، اأي اأن 

مدينة بكاملها ميكن اأن تبنى ب�سكل واحد اأي 

وفق كاتالوك واحد. 

اجلمعيات التعاونية ال�ضكنية 

اجلمعي������ة التعاونية ه������ي منظمة اإدارية 

جتم������ع املنت�سبني اإليه������ا ويكونون ب�سكل عام 
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من النقابة املهنية نف�سها: موظفو ال�رصكات، 

مهند�س������ون، اأطباء، �سيادل������ة، اإلخ. ي�ستطيع 

اأع�ساوؤها اأن ي�ستفيدوا مالياً واإدارياً ح�سب 

مرتب������ة الوظيفة وح�سب القدم يف اجلمعية. 

خ�سعت اجلمعي������ات ال�سكنية لت�رصيع خا�س 

آلي������ة عمله������ا وقوتها وبراجمه������ا حماوالً  يف ا

اإعطائها م�ساحة من حرية امل�ساركة يف عملية 

�سكان.  البناء احل�رصي وعلى االأخ�س يف االإ

وال تزال هذه اجلمعي������ات حتى اليوم ت�سكل 

قطاعاً و�سطاً بني العام واخلا�س. فهي ملك 

الدول������ة لكن اإدارتها خا�س������ة بها. لقد كانت 

يف زمن االقت�س������اد ال�سوري ال�سلطوي احلل 

مثل مل�ساألة ال�سكن.  االأ

قدمت بلديات دم�سق و�سواحيها اأرا�س 

ٍ جمان������اً للتعاوني������ات. وكل منت�سب له احلق 

ب�سق������ة واحدة خ������الل فرتة امل�������رصوع الذي 

. غ������ري اأن هذا 
)7(

ق������د ي�ستمر لع������دة �سنوات

التاأخ������ري يف البناء كان ينا�س������ب غالباً ذوي 

مكانات املالية املح������دودة الذين يدفعون  االإ

ثمن �رصاء �سقتهم على ف������رتة زمنية مديدة. 

وكل مال������ك ميكنه بعد ذل������ك اأن يبيع �سقته 

مبلء حريت������ه. اأما بالن�سب������ة اإىل موا�سفات 

الربامج وال�سكن فهي تتنوع ح�سب العوامل: 

القوة املالي������ة للنقابة املهنية، واملعونات التي 

متنحها الدولة والو�سع اجلغرايف للم�رصوع، 

وتوف������ر مواد البناء، حي������ث تتعلق هذه املواد 

بالدول������ة التي وحدها لها ح������ق توزيع املواد 

�سمنت.  �سا�سية مثل احلديد واخل�سب واالإ االأ

أنه بعد الت�سعينات ومع حترر  م������ن الطبيعي ا

االقت�س������اد ال�س������وري حت�س������ن م�ستوى عمل 

اجلمعيات ال�سكنية. 

البناء اخلا�ض

مل يك������ن للقط������اع الع������ام وال للجمعيات 

ال�سكنية م�ساري������ع هامة ال يف القرى وال يف 

ترك البناء 
ُ
�سواحي املدن ال�سغ������رية. لذلك 

أكان بناء منزل  للمب������ادرات ال�سخ�سية �سواء ا

أم بن������اء جماعي متوا�س������ع اأو معمل �سغري.  ا

أو املحلي ظاهراً  لكن مل يكن الطاب������ع الفني ا

أبني������ة القطاع الع������ام، وكذلك اجلودة  اإال يف ا

مر يع������ود اإىل عجز ال�سوق  التقنية. وكان االأ

الداخلي واإىل احتكار الدولة ملواد البناء واإىل 

 .
)8(

اإغالق احلدود ومن������ع كل تبادل للخربات

كم������ا اأن حتويل املال من املغرتبني يف اخلارج 

خ�س من الب������الد العربية النفطية  وعلى االأ

كان م�سدًرا هام������اً واأحياناً امل�سدر الوحيد 

للتمويل. لق������د �ساهموا لي�س فقط يف تقوية 

ودعم القطاع اخلا�س فيما يخ�س البناء بل 

أي�ساً �سجعوا احلرك������ة الدميغرافية باجتاه  ا

املدن. 
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�– دم�ضق و�ضواحيها بعد الت�ضعينات 

التحّول الليبريايل وحروب اخلليج

�سه������د الع������امل يف بداي������ة الت�سعينات من 

القرن املا�س������ي اأحداثاً كب������رية وثورية منها 

�سقوط جدار برلني واإع������ادة ت�سكيل اأوروبة 

ال�رصقية و�سقوط ال�سيوعية يف رو�سيا وانفتاح 

آية اهلل اخلميني  ال�سني ب�سكل نهائي وموت ا

يف اإي������ران، حيث اأدى كل ذل������ك اإىل انت�سار 

الليبريالية الفائقة يف كل مكان. 

و�سورية مبوقعه������ا اال�سرتاتيجي �سيا�سياً 

الدولي������ة  بالتغ������ريات  أث������رت  تا وجغرافي������اً 

ب�سكل عام وال�������رصق اأو�سطية ب�سكل خا�س، 

م������ر الذي اأدى اإىل ح�س������ول تطور داخلي  االأ

ملحوظ. 

هلية اللبنانية مب�ساعدة   انتهت احلرب االأ

اجلي�������س ال�س������وري الذي بق������ي يف لبنان 15 

�سن������ة، وجنم ع������ن ه������ذه النهاي������ة م�سلحة 

اقت�سادية هائلة بالن�سبة اإىل �سورية. كما اأن 

�رصائيلية  اإطالق عملية ال�سالم العربية – االإ

مريكية، ورو�سيا  برعاية الواليات املتحدة االأ

أن������ت امل�ستثمري������ن  واملجتم������ع ال������دويل، طما

ال�سوري������ني بخ�سو�س  واملغرتبني  جان������ب  االأ

اال�ستقرار يف املنطقة، واأعادت لهم الثقة يف 

�س������واق الداخلية ال�سورية. واإن كانت اآفاق  االأ

ال�سالم مربحة م������ن جهة فاإن حرب اخلليج 

أي�ساً، فهي ن�سطت  �سد العراق كانت مربحة ا

االقت�ساد ال�سوري كثرياً، وذلك ل�سببني: فمن 

جه������ة، تدفقت ماليني ال������دوالرات من قبل 

ال�سوريني املقيمني يف الدول النفطية من �سبه 

اجلزيرة العربية؛ وم������ن جهة اأخرى، فتحت 

أ�سواقاً ل�سورية. كما  العقوبات �سد الع������راق ا

اأن اإعادة العالق������ات ال�سيا�سية واالقت�سادية 

أوا�سط الت�سعينات كان مربحاً  مع العراق يف ا

أي�ساً بالن�سب������ة اإىل �سورية، لي�س فقط بفتح  ا

ن �سورية و�ساحلها  أ�سواق ما بعد احلرب بل الأ ا

املتو�سط������ي اأ�سحت ج�رصاً بني العراق والعامل 

اخلارجي. 

أنه بعد حقب������ة اقت�سادية ا�سرتاكية،  اإال ا

ع������ادة طرح امل�سائل  كان������ت �سورية بحاجة الإ

ولتعدي������ل قوانينها كي تن�سجم مع الليبريالية 

ال�سائ������دة ومع التغريات الهائلة التي ح�سلت 

يف حفنة من ال�سنني. 

ففي عام 2000، وبع������د مرحلة خجولة 

من التجدد االقت�س������ادي، كانت �سورية على 

موع������د مع تغيري �سيا�س������ي كبري: وهو و�سول 

رئي�������س جديد عل������ى راأ�س الدول������ة. الدكتور 

عالم  �سد: يعن������ى باملعلوماتية وباالإ ب�س������ار االأ

ومتحم�س للتكنولوجيا، وهو طبيب و�سابط 

رفي������ع امل�ستوى، وقد ق�س������ى الرئي�س ال�ساب 

�سن������ني عديدة من �سبابه يف انكلرتا واأوروبة، 

حيث تاأثر بالدميقراطيات الغربية واأنظمتها 
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االقت�سادي������ة وال�سيا�سي������ة املتط������ورة. لهذه 

�سباب �سه������دت �سورية مع تغ������ري ال�سلطة  االأ

�سالحات االقت�سادية  مرحلة هامة م������ن االإ

وال�سيا�سية. 

كما اأن انت�سار االنرتنت وو�سائل االت�سال 

أتاحت للمجتمع املدين االنفتاح  احلديثة التي ا

على اخلارج، اأدى اإىل تطور كبري يف الذهنيات 

انعك�������س على احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية 

أ التغي������ري لكن يلزمه �سنني طويلة  للبالد. بدا

كي يكتمل بعد اأن م������رت عقود من اجلمود 

املهمة  االجتماعي.  واالنغ������الق  االقت�سادي 

معقدة وهي ال تتعلق فقط بال�سياق الداخلي 

أي�ساً باملحيط اخلارجي للبالد. بل ا

ثورة ال�ضوق العقارية

قليمية  اإن تقاط������ع التغيريات العاملية واالإ

يف ف������رتة ق�س������رية م������ع التج������دد ال�سيا�سي 

الداخل������ي كان ظرف������اً موؤاتي������اً بالن�سبة اإىل 

�سورية. فكانت عملي������ة التجدد متالزمة مع 

عملي������ة انفتاح �سيا�س������ي واقت�سادي مرتافق 
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أيديولوجي جزئي اأو عام. بتغيري ا

بداأت هذه املوجة التجددية يف �سورية يف 

ول من  مي������دان البناء، الذي كان امل�ستفيد االأ

�س������الح االقت�سادي، وقد مت تاأمينه ب�سكل  االإ

مبك������ر لدرجة اأن غالبي������ة ال�سكان ال�سوريني 

ترجم 
ُ
ا�ستثم������روا فيه اأموالهم بكل ثقة. وقد 

ذلك مبوجة كبرية من البناء والتح�رص وعلى 

خ�������س القطاع ال�سكني وقطاعات اأخرى.  االأ

وق������د مت �رصف امللي������ارات يف جتديد وزيادة 

ال�س������وق العقاري يف كل الب������الد. وكان ذلك 

حم������ركاً للتغيري احل�������رصي واملعماري الذي 

ازداد ب�س������كل هائل عندم������ا متَّ التوكيد على 

انفتاح البلد. فتغرّي الذوق املعماري وامل�ستوى 

أي�س������اً، وب�سكل متوازي، قفزت  التكنولوجي ا

املتطلبات الفاخ������رة يف و�سائل الراحة حتى 

مترك������ز يف ال�س������وق العقاري معي������ار جديد، 

معيار اأرقى بكثري من ال�سابق.

ن������ت احلكومة ال�سورية  يف عام 1990 �سَّ

اأول تعدي������ل ل�«قانون اال�ستثمار رقم ع�رصة«، 

�سالح  ال������ذي مّي������ز البداي������ة احلقيقي������ة لالإ

والتح������رر االقت�سادي. كّر�س ه������ذا التاريخ 

ور�س������خ االنتقال من هيمن������ة الكل اجلماعي 

اإىل اكت�س������اف ال�ساأن الف������ردي اخلا�س. كان 

لقانون اال�ستثمار رقم ع�رصة هدف رئي�سي: 

امت�سا�������س الدفق الهائل م������ن روؤو�س اأموال 

ال�سوري������ني العائدين م������ن املغرتب اخلليجي 

بع������د اأحداث 1990 واحل������رب على العراق. 

فح�سنت هذه الهبة ال�سماوية من االقت�ساد 

حداث  أتاحت له اال�ستفادة من االأ ال�سوري وا

قليمية اجلارية لرفع م�ستواه الداخلي. لكن  االإ

مور اأبرزت معوقتني رئي�سيتني:  مثل هذه االأ

عدم تكّيف الت�رصي������ع املجمد واملح�سور يف 

قليمية  دولة مغلقة؛ والت�رّصف مع املعطية االإ
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اجلدي������دة، اأي مع اجل������ار العراقي اخلا�سع 

أين وكي������ف كان ينبغي  للمقاطع������ة الدولية. ا

اال�ستثمار؟

أيلول 2001 والتفجريات  حداث 11 ا كان الأ

أثراً  خرى التي تلت هذا احلدث، ا العاملية االأ

أنه  �ساغطاً على �سوق البناء يف �سورية. كما ا

نتيجة للحذر واالرتي������اب الذي مور�س على 

�سالمي اأدى اإىل زعزعة  بع�س اأمم الع������امل االإ

و�سع معظم ال�سوريني املغرتبني يف الواليات 

أوروب������ة، فحاولوا �رصاء  املتحدة وحت������ى يف ا

عقارات يف بالده������م بق�سد اإعادة جزء من 

ثروتهم اإىل الوطن. 

ومع حرب اخلليج الثالثة، وبعد احتالل 

مري������كان للع������راق، هاجر ق�س������م كبري من  االأ

العراقي������ني اإىل �سورية حي������ث قارب عددهم 

املليون، �سكن معظمهم يف دم�سق و�سواحيها 

اإم������ا كم�ستاأجري������ن اأو كمالك������ة. وكان لهذا 

التواجد تاأثري كبري على اقت�ساد البلد. فمن 

جهة كان ذلك عامل ازدهار اقت�سادي لكرة 

موال التي دخلت اإىل البالد وعلى  روؤو�س االأ

نه������ا ا�ستثمرت يف العقارات. لكن  خ�س الأ االأ

م������ن جهة اأخ������رى كان �سبب������اً يف بلبلة �سوق 

ال�سك������ن حيث ت�ساعفت اأجور البيوت خالل 

أثر �سلباً على ال�سوريني  ثالث �سنوات، مم������ا ا

الراغبني بال�سكن يف �سواحي دم�سق. 

عودة طوعية اإىل التعددية القطبية 

البدئية

اإذا عدنا اإىل تاري������خ املدينة فاإننا نتذكر 

اأن دم�سق يف نهاية القرن التا�سع ع�رص كانت 

موؤلفة من ثالث اأجزاء متميزة الواحدة عن 

خرى، يف�سل بينه������ا مزروعات ال�سحراء  االأ

)الغوطة(. املدينة القدمية يف ال�رصق؛ وحي 

 ،
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املي������دان يف اجلنوب على طري������ق احلج

ويف ال�سم������ال هن������اك جمموعة م������ن القرى 

كراد( متتد على  )ال�ساحلية، املهاجرين، االأ

؛ 
)11(

�سفح جبل قا�سيون

كان لدم�س������ق خ������الل الق������رن الع�رصين 

و�سعني خمتلفني: املدين������ة املركزية واملدينة 

قط������اب. ف�ساحة املرجة اأ�سبحت  متعددة االأ

املركز اجلديد للمدين������ة وذلك عندما خرج 

التح�رص من قلب املدينة القدمية يف نهايات 

�سْت مركزية  . وقد تكرَّ
)12(

القرن التا�سع ع�رص

دارية من  بني������ة االإ ه������ذه ال�ساح������ة بتجمع االأ

حولها اإ�سافة اإىل معظم الفعاليات احلديثة 

وتق������ارب والتقاء الط������رق وو�سائ������ل النقل. 

فتط������ور مركز املدينة التج������اري بالقرب من 

هذه ال�ساحة. 

ويف العقود الالحقة، مل يتوقف املركز عن 

التو�سع باجتاه ال�سمال على وجه اخل�سو�س، 

حمتوياً مكان اإقام������ة املختارية. ا�ستمر هذا 
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الو�سع اإىل فرتة لي�ست بعيدة حيث بلغ مركز 

عظمي ملِحق������اً به اأحياء  املدين������ة تو�سعه االأ

�سكنية خمتلفة. 

ر�س يوؤدي اإىل نظام  اإن �سيق م�ساحة االأ

ح�������رصي قا�س يف مناخ م������ن تعاي�س املهمات 

والتعقيدات. وانطالقاً من اأعوام الت�سعينات 

مت البدء بكبح هذا التمركز بو�ساطة �سيا�سة 

مت تنفيذه������ا وفق معي������ار التجمع احل�رصي 

ع������ادة توزيع بع�س  باأكمل������ه. وتتم املحاولة الإ

داري������ة والتجاري������ة يف خمتلف  عم������ال االإ االأ

قطاع������ات الدولة وهناك حماول������ة لتاأ�سي�س 

مراكز جديدة يف �سواحي املدينة. 

وهك������ذا اأرادت دم�س������ق يف اأواخر القرن 

ول اأي اإىل التعددية  الع������ودة اإىل اإلهامه������ا االأ

القطبية. فحول املدينة الكربى هناك مراكز 

اأخرى يف�س������ل فيما بينه������ا مناطق خ�رصاء 

وي�سل فيما بينها �سبكة وا�سعة من الطرق. مر 

عمال: اإعادة  هذا التخطيط بنمطني من االأ

أو البلدات املدجمة، وتطّور  حياء ا تاأ�سي�س االأ

ال�سواحي امل�ستقلة. ويرجى من ذلك اإيقاف 

التو�سع احل�رصي الع�سوائي، واملحافظة على 

املنطقتني اخل�رصاوت������ني التي مت حمايتهما 

)الغوطة ال�رصقية والغوطة الغربية(، واحلد 

من املركزية، والتخفي������ف من ازدحام و�سط 

املدينة خالل النهار، و�سد احلاجات ال�سكنية 

املتزاي������دة، وتوفري م�ساحات جديدة من اأجل 

مهام ومتطلبات جديدة، تكون من�سجمة مع 

ارتفاع م�ستوى ال�سكان املعي�سي، وكذلك مع 

عمال. منو عامل االأ

ه������ذا التط������ور ال������ذي مت التخطيط له، 

�سم������ح باجتياز مرحلة حا�سم������ة من التطور 

�س������الح مل يكف لقطع  احل�������رصي. غري اأن االإ

العالق������ة نهائي������اً مع املركزي������ة، اإذ اإن هناك 

اأجه������زة اإداري������ة ومالية قدمي������ة ال تزال يف 

مكانه������ا. هن������اك الكثري مما ينبغ������ي اإجنازه 

خ�سو�ساً على �سعيد التوازنات البيئية ويف 

مو�سوع النقل العام. 

3- فرعا التجدد احل�رصي

ميكننا تبيان املجهود يف النمو احلا�سل 

يف دم�سق و�سواحيها منذ اأعوام الت�سعينات، 

عندم������ا ندق������ق فيما ح������دث عل������ى بقعتني 

خمتلفت������ني: �ساحية دّم������ر والبلدة احل�رصية 

كفر�سو�س������ة. م������ن خالل هذي������ن النموذجني 

ميكنن������ا قيا�������س طبيع������ة التغي������ري والتحقق 

م������ن الفر�سيات املتمم������ة للتج������دد واإعادة 

التاأ�سي�س. 

التاأ�ض���ي�ض على اأر�ض عذراء: دّمر اأو 

»ال�ضام اجلديدة« 

تقع دم������ر على بعد 5 كم غ������رب مدينة 

دم�سق، وقد ظلَّ دمج هذه ال�ساحية باملدينة 
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أم������راً �سعباً ب�سب������ب احلاج������ز الطبيعي ا

الذي ه������و جبل قا�سيون وامت������داده بالربوة. 
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غري اأن قرب������ه الن�سبي وحميطه العذب جعل 

كر طلباً. وي�سهد  من������ه ال�ساحية ال�سكنية االأ

على ذل������ك ا�سمها الر�سمي اجلديد: »دم�سق 

اجلديدة«.

توفر ه������ذه ال�ساحية مثاالً م�سيئاً حول 

آلية التجدد احل�رصي يف بع�س مناطق مدينة  ا

دم�سق. تكم������ن خ�سو�سية دمر يف التناق�س 

ب������ني جزءيها ال�سم������ايل واجلنوب������ي الدالني 

عل������ى مرحلتني تاريخيت������ني متميزتني. فقد 

تكوَّن اجلزء ال�سمايل قبل اأعوام الت�سعينات 

وذلك وفق مبادئ االقت�ساد اال�سرتاكي. اأما 

امتداده نحو اجلن������وب فهو على العك�س من 

ذلك فقد مت بعد التحرر االقت�سادي. 

لق������د مت بن������اء اجل������زء ال�سم������ايل ب�سكل 

رئي�س������ي من قبل �������رصكات القطاع العام مثل 

�س������كان الع�سكري وب�س������كل ثانوي من قبل  االإ

اجلمعي������ات التعاوني������ة ال�سكنية ويف ظروف 

اقت�سادي������ة �سعب������ة بالن�سب������ة اإىل البناء. يف 

املقابل، مت تنفي������ذ التو�سع اجلنوبي يف مناخ 

أننا جند نظام  اقت�س������ادي اأكر مالءمة م������ع ا

التعاونيات ال�سكنية. ميكننا تعداد الثوابت: 

اإرادة حكومي������ة حقيقي������ة باجت������اه حل اأزمة 

ازدحام املدينة وبالتايل خلق اأقطاب جديدة؛ 

توق ق�سم كبري من ال�سعب اإىل احلداثة رغبة 

منه باالنفت������اح على منط احلي������اة الغربية؛ 

هناك حت�س������ن ملح������وظ يف الت�رصيع املتعلق 

باجلمعيات ال�سكنية وو�سائل عملها؛ انفتاح 

عل������ى املبادالت اخلارجي������ة اأدى اإىل التطور 

التكنولوج������ي وتنوع يف م������واد البناء وكذلك 

ثاث؛ هناك موجة ازدهار يف  ك�ساء واالأ يف االإ

ال�سوق العقارية حتت تاأثري العوامل الداخلية 

آنف������اً وامل�ستمرة حتى  واخلارجي������ة املذكورة ا

يومنا هذا.

أو »ال�سام اجلديدة«  ف� »دم�سق اجلديدة« ا

تعك�������س متام������اً �سيا�سة احلكوم������ة اجلديدة 

�سالح احل�������رصي. مل تكتف  فيم������ا يخ�س االإ

ِ ال�سلط������ة العامة بتعدي������ل قواعد اللعبة، بل 

قامت مب�سوؤولياتها ملواكبة احلركة. التح�رص 

اجلديد لي�س فيه م�ست�سفيات وال فنادق وال 

مراكز جتارية وال مراك������ز ريا�سية كامل�سابح 

أماك������ن للتنزه، ال������خ.. كما اأن  وغريه������ا وال ا

ات�سالها مع مرك������ز املدينة قد متت درا�سته 

أنفاق.. هناك  وتنفيذه ب�سكل فعال بج�سور وا

حواف������ز مالي������ة و�رصيبية حماول������ة لت�سجيع 

قامة خارج املدين������ة، يف اأمكنة  امل�ساري������ع لالإ

جن������از هذا االنتق������ال يف اإعادة  جديدة. والإ

التاأ�سي�س، هاج������رت الوزارات نف�سها باجتاه 

امل�ساحات اجلديدة مع اإداراتها ومع �رصكاتها 

العائ������دة للدولة. لكن التح�رص اجلديد لي�س 

في������ه م�ست�سفيات كافية بع������د وال فنادق وال 

مراكز جتارية وال مراك������ز ريا�سية كامل�سابح 

وغريها وال اأماكن للتنزه، الخ
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غ������ري اأن جناح ه������ذه احلرك������ة املجددة، 

�ساهم بتو�سيع الفج������وة بني ال�سوريني الذين 

باإمكانه������م امل�سارك������ة بذلك وب������ني الذين ال 

ميكنه������م املتابعة. وال يتوق������ف املو�سوع عند 

املدين������ة النخبوي������ة التي اأ�سبح������ت ممنوعة 

عليه������م، بل يتعداه اإىل م�ستوى املعي�سة الذي 

انعك�������س عل������ى باقي اأج������زاء املدين������ة رافعاً 

نحاء.  �سعار العقارية ال�سكنية يف جميع االأ االأ

حتى اأ�سبح متلك �سقة حلماً �سعب التحقيق. 

فف������ي مو�سكو. وبعد ع�رصة اأعوام من �سقوط 

ال�سيوعية اأج������رى »فيليب هارينغر« التحليل 

نف�سه: »يعلم اجلميع اأن اليوم قد حترر �سوق 

قلية التي جتني  البناء، لكنه ال يعم������ل اإال االأ

أرباحها من االقت�ساد اجلديد. االنقطاع هو  ا

كامل متاماً بني هذا املحيط اجلديد الن�سط 

حوال(،  جداً )لك������ن مع خطورة انق������الب االأ

وب������ني املحيط القدمي، ال������ذي ي�ستمر باإيواء 

)14(
الغالبية العظمى من ال�سكان«.

اإعادة تاأ�ضي�ض على اأر�ض م�ضكونة

بلدة كفر�ضو�ضة

ن عليها ا�سم �ساحية  ميكننا اأن نطلق االآ

لك������ن كفر�سو�سة كان������ت فيما م�س������ى قرية 

م�ستقلة عن املدينة امل�سّورة وعن امتداداتها، 

مثلها مثل الكث������ري من القرى التي ان�سهرت 

يف الوق������ت احلا�رص �سم������ن املدينة. غري اأن 

خ�سو�سي������ة كفر�سو�سة تع������ود اإىل اندماجها 

احلديث املرتافق بن������وع من اإعادة التاأ�سي�س. 

فاإذا قارناه������ا باملزة وهي قري������ة اأخرى قد 

مت حتويله������ا لك������ن قب������ل ذلك بزم������ن، فاإننا 

نالحظ فرق������اً كبرياً. فنج������د يف الواقع يف 

هات������ني البلدتني احل�رصيتني، دالئل نظامني 

اقت�ساديني ومرحلتني تاريخيتني. فاملزة قد 

مت جتديده������ا من قبل قط������اع عام ح�رصي 

بينم������ا كفر�سو�سة قد مت جتددها باالقت�ساد 

الليبريايل. 

االختي������ار الليب������ريايل ال ي�ستثني ال�سلطة 

مر ال�سلطات العامة  ال�سيا�سية. ففي واقع االأ

هي التي قررت م�سري كفر�سو�سة. كان هناك 

احتماالن: اإما احلفاظ على القرية وحت�سينها 

أو  بالتدريج، وفق الظروف واملبادرات العامة ا

أو تهدمي واإعادة بناء كاملة للموقع  اخلا�سة، ا

ح�سب املعايري اجلديدة للنمو احل�رصي. فتم 

تبني اخليار الثاين: عملية اإعادة بناء ح�رصي 

وا�سحة وجلية مر�سومة �سمن خمطط �سامل 

على �سعيد املدينة و�سواحيها. 

الوظيفة الزراعية لكفر �سو�سة اأ�سبحت 

م������ن املا�سي حي������ث حا�رصته������ا املدينة. كما 

اأن موقعها اجليد يجع������ل منها مكاناً �سكنياً 

عايل امل�ستوى. فكان جتددها واإعادة بنائها 

هو خلدم������ة هذا املج������ال. فم������ع اأن هناك 

اإع������ادة بناء فهو مل يََطْل القرية اإذ اإن املجتمع 

عادة  الكفر�سو�ساين الق������روي مل تتم دعوته الإ
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تنظيمه، بل ليخلي املكان لغريه. هنا املدينة 

هي التي تتجدد.

غري اأن القرويني مل يخلوا بب�ساطة ومقابل 

ال �س������يء. فاجلراف������ات مل ت������اأِت لته������دم بني 

ليلة و�سحاها. لقد اكتفت احلكومة بفر�س 

ر�س مبا  خمط������ط لتق�سيم وف������رز قط������ع االأ

ينا�سب طبيعتها، تاركة القرويني يف مواجهة 

امل�ستثمري������ن. فاملنازل القروي������ة القدمية مل 

خرى وال  تختف اإال بب������طء وواحدة تل������و االأ

ن انتظاراً لفر�س  يزال بع�سها قائماً حتى االآ

البيع والتجمع������ات ال�سكنية وم�ساريع البناء. 

وم������ن النادر اأن يقوم القروي������ون باإعادة بناء 

أي�ساً اأن يقاي�س  البيوت باأنف�سهم ومن النادر ا

القروي������ون اأر�سه������م مقاب������ل �سق������ة جديدة: 

غنياء  فاحلي اجلديد الذي بزغ هو م�سكن االأ

اجلدد. فغالبية هوؤالء القرويني ا�سرتوا باملال 

الذي ح�سلوا عليه �سقتني اأو ثالث �سقق يف 

ح������ي اأقل كلفة بالن�سبة اإليهم واإىل اأطفالهم. 

فاملجتمع القروي مازال متوزعاً يف املدينة.

�سعار العقارية يف كفر�سو�سة  ت�ساعفت االأ

�سعاف يف ب�سع �سنوات. فالنجاح  ع�رصات االأ

كان كام������اًل على ال�سعي������د احل�رصي وطبقاً 

لل�س������ورة التي تريد املدين������ة اأن يراها العامل 

أبنية  بها، حي������ث جند كل دالئل االزده������ار: ا

�سكنية، فن������ادق، مراكز جتارية، م�ست�سفيات 

أماك������ن لهو �سخمة.. وزارات ومراكز  كبرية، ا

اإدارية عام������ة ا�ستقرت يف هذا امل�سهد الذي 

مت تكوينه يف عقد من الزمن. 

ي������دل هذا التغ������ري ال�رصيع له������ذه القرية 

القدمية على معن������ى التطور يف دم�سق منذ 

ب������دء التي������ار الليب������ريايل. اأ�سبح������ت املدينة 

م�رصحاً للعب������ة مالية كبرية حي������ث اأ�سبحت 

املبالغ املعني������ة اأ�سخم بكثري مما كانت عليه 

يف ال�سابق. هناك عائالت مرتبطات ب�سكل 

قوي بحي كفر�سو�سة ا�سطرت اإىل مغادرته. 

وق������د مت توقي������ف عملية بي������وت ال�سفيح اأو 

ماي�سمى مدين������ة ال�سفائح لكن يف احلقيقة 

آخ������ر. واليزال هناك  ليت������م نقلها اإىل مكان ا

جر النيئ  بيوت تقليدي������ة م�سنوعة م������ن االآ

أبراج الزج������اج، لذلك، ينبغي انتظار  جتاور ا

امل�سه������د اجلديد لكف������ر �سو�سة ك������ي ي�سبح 

متجان�ساً متاماًً.

1- دم�سق و�سواحيها قبل الت�سعينات

- جدل بن الرتاث واحلداثة

- تدويل القت�ساد واملدينة يف ال�ستينات

فهر�ش
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- �سيطرة القطاع العام واجلمعيات التعاونية ال�سكنية

2- دم�سق و�سواحيها بعد الت�سعينات 

- التحّول الليبريايل وحروب اخلليج

- ثورة التجارة العقارية

ولية - عودة اإرادوية اإىل التعددية القطبية الأ

3- فرعان للتجدد احل�سري

- جتدد على اأر�س بكر: دمر اأو »دم�سق اجلديدة« 

- جتدد على اأر�س م�سكونة: قرية كفر �سو�سة

فتحي، 1996، �سفحة 57.   -1

كال�س 2004.   -2

رينيه داجنه مهند�س ح�س��ري فرن�س��ي، قد كلفته وزارة اخلارجية الفرن�س��ية بتخطيط مدن امل�س��رق الكبرية: دم�سق،   -3

حلب، انطاكية ، ال�س��كندرون، بريوت، الزبداين وبلودان. وقد متَّ اإجناز م�س��ح دم�س��ق عام 1934، وقد متت املوافقة 

على املخطط من قبل حمافظة مدينة دم�سق عام 1937 0ف. فري، 2000، �سفحة 151(. 

»امل��دن والبلديات التي ن�س��يها الوزراء واملهند�س��ون ل تختلف كثرياً عن التي عانت من احل��روب اأو من الكوارث   -4

الطبيعية«

	(S.	KALLAS.	2004).

عظم من امليزانية ال�سنوية للجي�س وموؤ�س�ساته التي  �سرائيلي كر�س��ت الدولة اجلزء الأ ب�س��بب ال�س��راع العربي – الإ  -5

مر �سلباً على جميع املجالت.  تخدمه فانعك�س هذا الأ

نت��اج املعماري احلديث  6-  ا�س��تعمل هذا التعبري من قبل املهند�س املعماري املنظر امل�س��ري ح�س��ن فتحي لتمييز الإ

 .)H. FATHY 42 ن�سانية )فتحي �سفحة �سارة اإىل بعده عن القيم الإ والإ

ل يتحدد زمن امل�س��روع بفرتة البناء فهو يت�س��من فرتة الت�سجيل اأي�س��اً. قد يلزم اأحياناً فرتة ع�سر �سنوات للح�سول   -7

على �سقة وذلك ب�سبب بطء البريوقراطية. 

كرث اأهمية والتي نفذها مهند�سون معماريون وخرباء اأجانب واأحياناً  هناك ا�س��تثناءات بالن�سبة اإىل م�ساريع الدولة الأ  -8

يتم تعهدها ل�سركات دولية. 

9-	 Ph.	HAERINGER,	2002.

10- كان ه��ذا احلي لقرون خلت حمطة مرور بن دم�س��ق من داخل ال�س��ور وبن جنوب الب��الد، حيث كانت تتم فيه 

املبادلت التجارية مع البدو ومع مزارعي احلبوب، ومع الفل�سطينين اأي�ساً. كما اأن احلج اإىل مكة اأعطاه اأهمية كبرية: 

كان هو املكان الذي كانت تقام فيه الحتفالت التي تدل على بداية ونهاية رحلة احلج. اأما يف الوقت احلا�س��ر فاإن 

الهوام�ش
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�سكال احل�سرية التقليدية وبن التح�سر اجلديد.  امليدان يوفر �سورة منوذجية للخليط بن الأ

11- نتجت هذه املجموعة ال�س��كنية اأوًل عن حي ال�س��احلية، الذي اأ�س�س��ه فيما م�سى الفل�س��طينيون الذين هربوا من 

وروبي، وحيث اإىل اأوا�س��ط القرن الثاين ع�س��ر مل يكن فيه �س��وى ب�سعة منازل. يف بداية القرن  جراء الحتالل الأ

كراد. واأ�سبح لحقاً ملجاأً لالجئي  التا�س��ع ع�سر، متركزت جيو�س عثمانية وكردية يف �سرق ال�ساحلية، حيث حي الأ

الرميلة وكريت الذين اأقاموا يف غرب ال�ساحلية يف حي جديد �سمي املهاجرين. اأ�سبح حي ال�ساحلية اإذاً مع لواحقه 

مدينة �س��غرية متتد على م�س��احة اأكرث من األف وخم�س��مئة مرت1500 وبقيت ملدة طويلة مف�س��ولة متاماً عن مدينة 

دم�سق.)دوجورج، 1994، �سفحة 147(.

12-	J.	HUREAU,	1984

13-  لقد مت التغلب على ذلك باإقامة طريق عرب اجلبل ي�سل دمر باملهاجرين. 

14-	Ph.	HAERINGER,	2002,	p.33.
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متهيد:

ندل�س و ال�شام بروابط تاريخي������ة عميقة تعود جذورها  يرتب������ط كل م������ن الأ

ول ق.م حني كانت �شبه جزيرة اإيبريي������ة م�شتوطنة فينيقية تتبع  ل������ف الأ اإىل الأ

العا�شمة الفينيقية الغربية »قرطاجة«.

وبهزمي������ة قرطاجة اأمام روما عام 146 ق.م اأ�شبح حو�س املتو�شط منطقة 

يبريية. وغدا هذا النفوذ الروماين اإ�شارة  نفوذ رومانية ومنه �شبه اجلزي������رة الإ

اإىل �شيادة �شمال املتو�شط على �رشقه وجنوبه.

باحث، رئي�س جمعية العاديات.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

ندل�س وحلب �صور من الت�أثري العلمي بني الأ

يف القرون 6-7-8 للهجرة

❁
حممد قجة
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�سالمية خالل   ومع الفتوحات العربية الإ

ول من القرن ال�سابع للميالد بدا  الن�سف الأ

م������ور تعود اإىل توازنه������ا وطبيعتها، 
وكاأن الأ

فق������د تخل�ص �������رق املتو�س������ط وجنوبه من 

وروبية(،  الهيمن������ة الرومانية- البيزنطية )الأ

واأم�سك بزمام املبادرة ال�سيا�سية والع�سكرية 

والثقافي������ة. وكان فتح امل�سلمني ل�سبه جزيرة 

اإيبريي������ة عام 92 ه�- 711م �سكاًل من عملية 

اإع������ادة العتبار جلنوب املتو�سط وح�ساراته 

�سالمية  العريقة التي ا�ستوعبتها احل�سارة الإ

يف اإطارها املتزن املت�سامح.

وخ������الل الف������رة التي نتح������دث عنها يف 

أربعة قرون  هذا البح������ث يكون قد م�س������ى ا

ندل�������ص، عرف  �سالم������ي لالأ على الفت������ح الإ

ندل�������ص فرات متقلبة من ال�ستقرار  فيها الأ

والفو�س������ى. ومن الزده������ار والراجع، ومن 

القوة وال�سعف، ولك������ن وهج احل�سارة بقي 

خالل ذلك كل������ه يب�سط �سياءه على الب�رية 

من من������ارات قرطب������ة واإ�سبيلي������ة وطليطلة 

وغرناطة وغريها.

ومع بداي������ات القرن الهج������ري ال�ساد�ص 

مارات  )الث������اين ع�ر املي������الدي( كان������ت الإ

أر�س������ت قواعدها يف امل�رق:  ال�سليبي������ة قد ا

الرها- انطاكية- بي������ت املقد�ص- طرابل�ص. 

أ�سدها  بينم������ا كان������ت هذه احل������روب عل������ى ا

�سالمي، بدءاً  يف اجلن������اح الغربي للع������امل الإ

م������ن �سقوط طليطلة 478 ه�������- 1085م بيد 

�سب������ان. ومل تتوقف بعده������ا تلك احلروب  االإ

بني ك������ّر وفّر وم������ّد وجزر: معرك������ة الزالقة 

رك  479 ه�������- 1086 م املظفرة. ومعركة االأ

أي�ساً. ثم معركة  591 ه�������- 1193م املظفرة ا

العقاب 609ه�������- 1212م التي حتطم فيها 

أثق������ل  هزمية  جي�������س املوحدي������ن، وكان������ت ا

للم�سلم������ني يف الع�سور الو�سطى. وت�ساقطت 

ندل�سية الكربى: ماردة-  بعدها احلوا�رص االأ

ميورقة- قرطبة- �ساطبة –بلن�سية –مر�سية- 

اإ�سبيلي������ة- طلبرية.. وانح�������رص امل�سلمون يف 

الزاوية اجلنوبية ال�رصقية يف مملكة غرناطة 

ال�سغرية.

ندل�س وكذلك  اإن الرتكي������ب اجلغرايف لالأ

طبيعته ال�سكانية- يرتبط باأوجه �سبه كثرية 

مع بالد ال�سام يف اأق�سى �رصق املتو�سط. وقد 

ن�ساين،  اأ�سيف اإىل ذلك العام������ل النف�سي االإ

وه������و اإح�سا�س ال�س������كان بارتباطهم الروحي 

ن الفتح ج������اء منها، وخالل  ببالد ال�س������ام الأ

عق������ود قليلة  كانت العربية قد اأ�سبحت لغة 

جميع ال�سكان م�سلمني وغري م�سلمني ودخلت 

�سالم.  اأعداد كربى  م������ن �سكان البالد يف االإ

ندل�سي يتاألف من: عرب  واأ�سبح املجتمع االأ

وبربر ومولدين وم�ستعربني.

�سالمي ب������داأت هجرة  وبع������د الفت������ح االإ

القبائ������ل العربي������ة، وهجرة  قبائ������ل الرببر 

ندل�س. امل�سلمة تتدفق عرب االأ
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ولك������ن.. ومنذ وقت مبك������ر بداأت هجرة 

ندل�������س �سوب �رصق املتو�سط  معاك�سة من االأ

وجنوبه بفعل عوام������ل اال�سطرابات والفنت 

أبرزها هجرة اأهل الرب�س  وال�رصاعات، ومن ا

.
)1(

أيام احلكم بن ه�سام 180-206ه�  ا

وب�س������ورة عامة ميكنن������ا تلخي�س عوامل 

 الع�سور مبايلي:
ّ
ندل�س على  الهجرة من االأ

1-عامل فردي يتعلق باأداء فري�سة احلج 

أو ال�سعي لطلب العلم يف حوا�رصه امل�رصقية:  ا

م�رص – دم�سق- بغ������داد- حلب- اأ�سفهان- 

بخارى.. اإلخ.

2-عام������ل اقت�سادي بحث������اً عن حت�سني 

أو العمل يف ميدان التجارة. موارد الرزق ا

3-عام������ل �سيا�سي، وهذا ما نالحظه يف 

الهج������رات اجلماعية التي كان������ت نوعاً من 

التهجري الق�رصي بع������د �سقوط املدن العربية 

�سبان مثل طليطل������ة وماردة وقرطبة  بي������د االإ

واإ�سبيلية..وغريها.

وبعد �سقوط غرناط������ة 898ه�- 1492م 

اتخذ التهجري �سكل الطرد اجلماعي مبوجب 

قرارات حكومية منظمة. وا�ستمر ذلك حتى 

مطلع القرن ال�سابع ع�رص امليالدي.

وخ������الل الف������رتة التي نتح������دث عنها يف 

بحثنا يف الق������رون الثالثة: ال�ساد�س وال�سابع 

والثام������ن للهج������رة فاإن احل������روب ال�سليبية 

يف �سقيه������ا امل�رصق������ي واملغرب������ي كانت على 

ندل�س  أ�سدها. وكان امل�سلمون النازحون من االأ ا

بعد �سق������وط مدنهم- وخا�س������ة بعد معركة 

العقاب- يجدون الرتحاب واملت�سع يف جنوب 

املتو�سط و�رصقه. وجند مدناً كثرية ت�ستقطب 

ندل�سي������ني وتتاأثر بعمارته������م وح�سارتهم  االأ

أ�سلوب حياتهم، من اأمثال: فا�س- الرباط-  وا

�سكندرية-  تط������وان- تلم�س������ان- تون�������س- االإ

القد�س- دم�سق – حلب.

ندل�سيني اإىل بالد  وتركزت هج������رات االأ

�سباب �ستى: ال�سام على هذه املدن الثالث الأ

اآ-فالقد�س تتمتع مبكان������ة دينية روحية 

�سامية جتعلها قبلة النازحني، وال يزال فيها 

اإىل اليوم حي املغاربة.

برباط  ندل�������س  باالأ ترتبط  ب-ودم�س������ق 

ن جيو�س الفتح خرجت منها  نف�سي وثي������ق الأ

ندل�س بطابعها. وطبعت االأ

ج-وحلب كانت مركزاً جتارياً عاملياً على 

طريق احلرير والتوابل والعطور و�ستى ال�سلع 

التجارية.

يوبية فاململوكية  ومنذ الفرتة الزنكية فاالأ

تت�س������در مدين������ة حل������ب الن�س������اط التجاري 

واالقت�س������ادي يف املنطق������ة وت�سبح مق�سد 

الباحثني عن الرزق والعمل املي�سور.

❁    ❁    ❁

ندل�س������ي اجلماعي يف  أ الظه������ور االأ ب������دا
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امل�������رصق جلي������اً خ������الل 

العه������د الزنكي. وكانت 

موان������ئ ال�������رصق الت������ي 

ندل�سي������ني  االأ ت�ستقب������ل 

هي: ع������كا- ع�سقالن- 

�س������ور- الالذقية. وبلغ 

من اهتمام ن������ور الدين 

�سكل  اأن  ندل�سي������ني  باالأ

منه������م فيلق������اً مغربي������اً 

�سد  جي�سه  م������ع  يقاتل 

ال�سليب������ي.  الع������دوان 

معاملة  يعامله������م  وكان 

خا�سة متميزة ويعفيهم 

من كثري من االلتزامات 

)2(
وال�رصائب.

واأمام ه������ذا التدفق 

ندل�سي كان  الب�������رصي االأ

ال بد اأن تظهر ال�سمات 

الفردية  واخل�سائ�������س 

النازحني  هوؤالء  لبع�س 

أو  أو القادمني ب�سب������ب احلج ا أو الوافدي������ن ا ا

طل������ب العلم..فكان فيه������م الفقيه واملحدث 

والطبيب  والفيل�س������وف  دي������ب  واالأ وال�ساعر 

والنبات������ي والفلكي واملهند�������س والفني وكان 

ال بد له������وؤالء اأن يرتكوا ب�سماتهم يف احلياة 

دارية والتعليمي������ة والعامة، يف  الفكري������ة واالإ

�سائر البالد التي حلّوا فيها واأ�سبحوا جزءاً 

م������ن ن�سيجها ال�سكاين، ب������ل اأ�سبحوا اجلزء 

برز يف هذا الن�سيج كما هو احلال  الهام واالأ

�سكندرية التي  . اأو جزئياً يف االإ
)3(

يف فا�������س 

. وال يزال 
)4(

ق�سدته������ا هجرة اأهل الرب�������س

أب������و العبا�س( معلماً بارزاً يف  جامع )مر�سي ا

م������ر نف�سه جنده يف تون�س  هذه املدينة. واالأ
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وتلم�سان والرب������اط وغريها من املدن. حيث 

ندل�س������ي حا�سم������اً يف العمارة  ث������ر االأ كان االأ

والثقافة والفن واحلياة اليومية.

❁    ❁    ❁

ونع������ود اإىل مدين������ة حلب ل������رى قوافل 

ندل�سي������ني تتدف������ق اإليها وفيه������م العلماء  االأ

دب������اء والرحال������ة  طب������اء وال�سع������راء واالأ واالأ

واملت�سوفة  والفقه������اء  واملقرئون  واملحدثون 

واملوؤرخ������ون واجلغرافي������ون. وي�ستم������ر هذا 

التدف������ق- وخا�س������ة يف العهدي������ن الزنك������ي 

يوبي- ونرى مالحمه يف احلركة العلمية  واالأ

والثقافية يف هذه املدينة العريقة التي ت�سري 

ثرية اإىل اأن احلياة ُعرفت فيها  التنقيبات االأ

لف التا�سع ق.م. منذ االأ

وتب�سيطاً للبحث وحر�ساً على منهجيته؛ 

ثر  نكتفي بثالثة جماالت نوجز من خاللها االأ

ندل�سي يف احلركة العلمية يف مدينة حلب  االأ

خالل القرون الثالثة املذكورة.

اأوالً: يف جمال العلوم التطبيقية: و�سوف 

أبرز التاأثريات التي كانت  يرتكز حديثنا على ا

ندل�سي������ني. ونعني بها عل������م الطب وعلم  لالأ

النبات.

أندل�سياً  فم������ن املعروف اأن فريقاً طبي������اً ا

كب������رياً كان يرافق نور الدي������ن الزنكي. ومن 

أبناء �سالح  يوب������ي ثم ا بع������ده �سالح الدين االأ

الدين من بعده.

طب������اء: عمر ب������ن علي  وم������ن ه������وؤالء االأ

 وعبد املنعم 
)5(

البذوخ القلعي املتويف 576ه� 

أبو احلجاج   وا
)7( 

واب������ن �سمع������ون
 )6(

اجللياين

.
)9(

 وابن البيطار
)8(

يو�سف

وهوؤالء كانوا مي�سون يف ركاب ال�سلطان 

أبرز الذين  يوب������ي يف حروبه و�سلمه. ومن ا االأ

عرفتهم مدينة حلب منهم:

�رصائيلي. واأ�سله   أبو احلجاج يو�سف االإ آ-ا ا

ن اأكر  أندل�سياً الأ من مدينة فا�س. واعتربناه ا

ن املوؤرخني  أندل�سية، والأ �سكانها من اأ�س������ول ا

ندل�س  الع������رب مل يكون������وا يفرق������ون ب������ني االأ

واملغرب.

ويف بداي������ة  حياته هاجر اإىل م�رص حيث 

التق������ى مبو�سى بن ميم������ون املفكر والطبيب 

ندل�سي القرطبي وتلميذ ابن ر�سد. االأ

ومن م�������رص انتقل اإىل حلب فاأ�سبح اأحد 

اأطباء بالط امللك الظاهر غازي ابن �سالح 

يوبي ملك حل������ب يف تلك الفرتة.  الدي������ن االأ

وعم������ل يف حلب يف تدري�س الطب والتاأليف. 

غذي������ة اللطيفة  وم������ن موؤلفاته:»ترتي������ب االأ

)10(
والكثيفة«.

ب-اب������ن �سمع������ون: واأ�سل������ه م������ن مدينة 

�سبتة، وا�سمه يو�سف بن يحيى ال�سبتي. وهو 

ك�سابقه، جاء اإىل م�رص فمكث فيها ثم انتقل 

يوبي. اإىل حلب يف عهد ملكها الظاهر االأ

وم������ن حل������ب اجته اب������ن �سمع������ون �رصقاً 
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حيث عم������ل يف ميدان التج������ارة فاأثرى بعد 

جول������ة يف العراق والهند. وعاد بعد ذلك اإىل 

حلب حيث قام بتنفي������ذ م�رصوع كبري طموح 

هو بن������اء معهد طبي يف مدين������ة حلب. وقد 

أ ي�ستقبل  ا�سرتى اأر�ساً و�سيد عليها البناء وبدا

الطالب الراغبني يف درا�سة الطب. وهو يف 

كل ذل������ك طبيب ال�سلطان الظاهر ومن بعده 

يوبية يف  �رصة االأ ابن������ه حممد العزيز وبقية االأ

حلب. وهكذا كان ابن �سمعون رجاًل اأكادميياً 

اجتمع له الطب ممار�سة وتدري�ساً فكان من 

أبناء زمانه يف هذا امليدان، اإ�سافة اإىل  أكفاأ ا ا

خرى كالفلك  اإحاطته باأطراف من العلوم االأ

والريا�سيات. وقد تويف يف مدينة حلب ودفن 

.
)11(

فيها �سنة 623ه� 

أب������و العبا�س اأحمد بن  ج-اب������ن الرومية: ا

م������وي اال�سبيلي النباتي  حممد ب������ن مفرج االأ

املعروف باب������ن الرومية. كان عارفاً بالع�سب 

والنبات. �سنف كتاباً ح�سناً كثري الفائدة يف 

أ�سماءها على حروف  احل�سائ�س، ورتب فيه ا

املعجم، ورحل اإىل البالد ، ودخل حلب، و�سمع 

ندل�س وبغريها،. وقال بع�سهم:  احلديث باالأ

اجتمعت به وتفاو�ست معه يف ذكر احل�سائ�س 

فقل������ت له: ق�سب الذري������رة قد ذكر يف كتب 

أنه ي�ستعمل منه �سيء كثري،  الطب. وذك������روا ا

أنه كان موجوداً كثرياً، واأما  وه������ذا يدل على ا

ن ف������ال يوجد، وال يخرب عنه خمرب. فقال:  االآ

أين يطلبونه.  ه������و موجود واإمنا ال يعلم������ون ا

هواز منه �سيء  فقلت له: واأين هو؟ فقال: باالأ

كثري. وكان يعرف بالنباتي ملعرفته بالنبات. 

وله كتب يف احلديث. وكان ظاهري املذهب 

ندل�سي. من تالميذ ابن حزم االأ

وبع������د جولة طويلة يف امل�������رصق عاد اإىل 

اإ�سبيلية  حيث تويف فيها �سنة 637ه� وكانت 

أ�سماء  والدت������ه 567ه�. وم������ن كتبه:»تف�س������ري ا

دوي������ة املفردة م������ن كت������اب دي�سقوريد�س«  االأ

.
)12(

دوية  ومقالة يف تركيب االأ

ثاني������اً: يف جمال العل������وم النظرية: وهذا 

الباب وا�س������ع جداً ال ي�سمح ب������ه املقام هنا. 

أب������رز علماء اللغة  ولذا �س������وف نتوقف عند ا

والنحو والكالم ممن تركوا ب�سمات ظاهرة 

ندل�سي خ������الل اإقامتهم يف  م������ن تراثه������م االأ

مدينة حلب.

وياأتي يف طليعة هوؤالء:

أبو احل�سن بن خروف  اآ-عل������ي بن حممد ا

�سبيلي نزيل حلب. وهو غري ابن  النح������وي االإ

خروف القرطبي ال�ساعر نزيل حلب كذلك. 

أبو احل�سن اب������ن خروف اأعزب  وقد عا�������س ا

و�سك������ن اخلانات واختل عقل������ه اآخر حياته. 

يوبي  تويف ع������ام 609ه� خ������الل احلك������م االأ

ملدينة حلب. وقد األف»�رصح �سيبويه« و»�رصح 

.
)13(

اجلمل« 

أبو بكر جمال الدين الوائلي، حممد  ب-ا
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ابن اأحم������د بن �ُسجم������ان ال�رصي�سي املالكي. 

ندل�س 601ه�. ودر�س يف  ول������د يف �رصي�س باالأ

�سكندري������ة ودم�س������ق قب������ل اأن ينزل حلب  االإ

ويتتلمذ يف النحو عل������ى ابن يعي�س احللبي. 

ألفية ابن  وللوائلي»كتاب اال�ستقاق« و »�رصح ا

.
)14(

معطي« وكان لغوياً نحوياً فقيهاً مف�رصاً

ج-اب������ن مالك النحوي، حمم������د بن عبد 

ندل�س 600ه�  اهلل. ولد يف مدينة جّيان يف االأ

وكنيته جمال الدين ون�سبه طائي، كان مالكياً 

ندل�س، وغدا �سافعياً يف امل�رصق. عا�رص  يف االأ

يف حل������ب ابن يعي�س وابن عمرون وجال�سهما 

أ�سهر  أ معهما النحو واللغ������ة. وهو من ا وق������را

النحويني العرب. عا�س اأكر حياته يف حلب، 

وجزءاً منها يف حماه. وكانت وفاته يف دم�سق 

672ه�.

كان اإماماً يف الق������راءات واللغة والنحو. 

ق������راء العربية ودّر�س يف  وت�سدر يف حلب الإ

أّم يف املدر�سة ال�سلطانية.  املدر�سة العادلية، وا

أيام  وكان عاملاً مو�سوعي������اً وحافظاً لل�سعر وا

العرب.

أبرزها: له اأكر من ع�رصين موؤلفاً من ا

لفية: املعروفة باألفية ابن  − اخلال�سة االأ
مالك.

− الكافية ال�سافية.
− املو�سل يف نظم املف�سل.

− �سبك املنظوم وفك املختوم.

− اإعراب م�سكل البخاري.
ألفيت������ه وعور�س������ت غري  وق������د �رصح������ت ا

)15(
مرة.

أبو عبد اهلل حممد بن جابر  د-ابن جابر ا

ندل�س، كان �ساعراً  ال�رصير م������ن املرية يف االأ

ونحوياً. ا�ستوطن حلب  مع زميله اأبي جعفر. 

ألفية ابن مالك، وله عدة كتب يف النحو  �رصح ا

.
)16(

واملدائح النبوية والبالغة تويف 750 ه�

القي�س������ي  امل������ازين  اهلل  عب������د  أب������و  ه�-ا

الغرناط������ي. نزيل حلب. من كتب������ه: »كفاية 

لباب«. املتحفظ« و »حتفة االأ

وه������وؤالء لي�سوا �سوى اأمثلة لعدد كبري من 

العلم������اء الذين ق�سدوا حل������ب فاأقاموا فيها 

آثارهم العلمي������ة ال�سيء الكثري،  وترك������وا من ا

وم������ن هوؤالء حممد بن ح�س������ن الفا�سي، وابن 

أبو الولي������د ال�ساطبي  الزّق������اق اال�سبيل������ي، وا

تلمي������ذ ابن العدمي، وكمال الدين الغرناطي. 

دب درا�سة  وقد مار�س������وا النحو واللغ������ة واالأ

وتدري�ساً يف حلب.

ثالث������اً: يف جم������ال الفل�سف������ة والت�سوف: 

كان امل�������رصح الفكري خ������الل القرن ال�ساد�س 

بالتي������ارات املختلفة التي  الهجري مزدحماً 

ن�سجت خالل القرون ال�سابقة. 

أف������كار الفارابي  فف������ي امل�������رصق كان������ت ا

والكن������دي وابن �سينا واحلالج وابن الفار�س 

ق������د تالقحت مع اأفكار ابن م�رصة وابن باجة 
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واب������ن طفيل واب������ن ر�سد واب������ن �سبعني وابن 

عربي يف املغ������رب. فغدت لدينا ثروة فكرية 

من الفل�سفة ب�سقيها: امل�سائي العملي متمثلة 

فالطوين املت�سوف  ندل�سي، واالأ بابن ر�سد االأ

ندل�سي كذلك. متمثلة بابن عربي االأ

وان�سجاماً مع خط بحثنا نكتفي بت�سليط 

بع�س ال�سوء على جانب الت�سوف الفل�سفي 

أثر يف  ندل�س، وم������ا تركه من ا الواف������د من االأ

�سالمي على مدى  امل�������رصق، ويف الت�سوف االإ

الع�سور.

أ�سماء مثل  وق������د  كانت لدينا يف حل������ب ا

اأبي احل�سن �سعيب ت������ويف 596ه� الذي جاء 

أيام نور الدي������ن فعينه مدر�ساً يف  اإىل حل������ب ا

مدر�س������ة اأ�سبح������ت حتمل ا�سم������ه »املدر�سة 

ال�سعيبي������ة« وهي اأول جامع بناه امل�سلمون يف 

حلب عام 16ه� فور فتحه������م املدينة �سلحاً 

أب������ي عبيدة بن اجل������راح ودخولهم  على يد ا

اإياها من ب������اب اأنطاكية. وبناء اجلامع على 

مقربة من هذا الباب. 

أمث������ال حممد بن ح�س������ان املغربي  وم������ن ا

املتويف 587ه�. واأبي زكريا املغربي يف الفرتة 

نف�سها.

ونح������ن نعل������م اأن مدينة حل������ب كانت قد 

�سهدت جميء ال�سهروردي املت�سوف امل�سهور، 

وم������ا جرى م������ن خالفات بينه وب������ني فقهاء 

املدين������ة املت�سددي������ن اأدت اإىل احلك������م عليه 

يوبي الظاهر  بامل������وت من قبل ال�سلط������ان االأ

غازي بن �سالح الدين.

وكاأن ال�سلط������ان كان غ������ري مقتن������ع كثرياً 

به������ذا احلكم. ولذا فاإن������ه عند جميء ال�سيخ 

حم������ي الدين بن عربي اإىل حلب بعد اأقل من 

عقدي������ن من م�رصع ال�سه������روردي، فقد لقي 

اإكرام������اً كبرياً لدى الظاه������ر غازي ومل ي�سغ 

أراد اأن  اإىل اأقوال الفقهاء املت�سددين. وكاأنه ا

يعو�س عما فعل بال�سهروردي.

ومك������ث ال�سيخ ابن عربي يف حلب قرابة 

خم�س������ة ع�رص عاماً. ثم غادره������ا اإىل دم�سق 

أق������ام فيها بقية حياته حت������ى تويف 638ه�   وا

ودف������ن يف دم�سق وكانت والدت������ه يف مر�سية 

560ه�������. واحلدي������ث عن اب������ن عربي طويل 

ومت�سع������ب. ونكتف������ي باحلدي������ث عنه خالل 

وجوده يف حلب، واخلط������وط الكربى لفكره 

أث������ره املمتد حتى يومنا  الفل�سفي ال�سويف وا

هذا.

كت������ب ال�سي������خ يف حلب �رصح������اً لديوانه 

أراد بهذا ال�رصح اأن يزيل  �سواق« وا »ترجمان االأ

ذهان حول تف�سري  االلتبا�س العالق ببع�س االأ

ق�سائ������د الديوان. وهو يق������ول: »وكان �سبب 

بيات اأن الولد بدر احلب�سي  �رصح������ي لهذه االأ

والولد ا�سماعيل بن �سودكني �ساأالين يف ذلك، 

أنهما �سمعا بع�س الفقهاء مبدينة حلب  وهو ا

�رصار الربانية والتنزيالت  ينكرون هذا من االأ
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أه على  لهية. ف�رصعت يف �������رصح ذلك وقرا االإ

بع�س������ه القا�سي ابن العدمي بح�رصة جماعة 

.
)17(

من الفقهاء« 

كما كتب يف حلب »التجليات« و »احلكمة 

ح�سائه. لهية« وغري ذلك مما ال جمال الإ االإ

وقد اأح�س������ى د.عثمان يحيى 994 كتاباً 

ور�سال������ة، ويوجد منها 21 كتاباً خمطوطاً يف 

حلب.

وال �س������ك اأن الفتوحات املكية، وف�سو�س 

أ�سه������ر كتبه واأكرها تعبرياً عن فكره  احلكم ا

آرائه. وا

يقوم الفكر ال�سويف عند ابن عربي على 

)18(
قواعد بارزة ميكن تلخي�سها فيما يلي:

− القول بوحدة الوجود.
− ال�سك ال�سويف واحلرية.

− الزهد ال�سويف.
− العالقة بني احلق واخللق.

لهية. − الذات االإ
ن�سان. − اهلل واالإ

وه������و يرى اأن العلوم عل������ى ثالثة منازل: 

حوال،  منزل������ة علم العق������ل ومنزلة عل������م االأ

خرية اأ�رصف العلوم  �رصار. واالأ ومنزلة علم االأ

نه������ا حميطة بكل  وه������ي فوق ط������ور العقل الأ

ولياء. نبياء واالأ املعلومات وتخ�س االأ

ويرى ابن عرب������ي اأن كتاباته ت�سدر عن 

لهي، واأن ال �سيء ي�سفي من احلرية  الن������ور االإ

اإال طري������ق املت�سوف������ة يف جماه������دة النف�س، 

فالعق������ل الفل�سفي يقود اإىل ال�سك، والطريق 

ميان وراحة النف�س هو االت�سال  املوؤدي اإىل االإ

املبا�رص باهلل وا�ستم������داد املعرفة عنه. وهذه 

املعرفة هي االحتاد باخلالق.

وتتوزع موؤلفات������ه يف الت�سوف والتف�سري 

لهي������ات وعلم ال������كالم وعلم  واحلدي������ث واالإ

االأخالق والفقه والتاريخ وال�سعر.

وال�س������ك اأن حميي الدي������ن بن عربي كان 

مو�سوعة ع�رصه يف �ستى معارفه وهو ظاهرة 

اإعجازي������ة يف فكره وموؤلفات������ه وحياته. وقد 

ترك ب�سماته على كل الباحثني يف الفل�سفة 

�رصاقية.  االإ

:
)19(

ويف �سائر الطرق ال�سوفية 

ك�������ل م�������ا اأذك���������������ره م�������ن ط���ل���ل

ك��ل��م��ا م������ق������ام،  اأو  رب���������وع  اأو 

هي قلت:  اأو  ه��و  قلت:  اإن  وك��ذا 

هما اأو  ج��م��ع��ًا  ه���ّن  اأو  ه��م��و،  اأو 

ب��ي اأجن������د  ق����د  ق���ل���ت  اإن  وك������ذا 

اأواأت���ه���م���ا اأو  ���ض��ع��رن��ا  يف  ق�����در 

اأف����ل����ت خ��������دور  اأو  ب��������دور  اأو 

�ضما اأو  ن���ب���ات  اأو  ���ض��م��و���ض  اأو 

خ����رد ج����������وار  اأو  ن���������ض����اء  اأو 

دم���ى اأو  ك�����ض��م��و���ض  ط���ال���ع���ات 
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������ض�����ف�����ة ق�����د������ض�����ي�����ة ع����ل����وي����ة

ق��دم��ا ل�������ض���دق���ي  اأن  اأع���ل���م���ت 

ف��ا���رصف اخل��اط��ر ع��ن ظاهرها

تعلما ح��ت��ى  ال��ب��اط��ن  واط���ل���ب 

لقد كانت فرتة اإقامة ال�سيخ حمي الدين 

ابن عربي يف حلب ذات تاأثري كبري يف املدار�س 

ال�سوفية التي جاءت بعده والتي تبنى اأكرها 

داء ال�سويف املتمثل  طريقت������ه يف التفكري واالأ

ذكار والزوايا. وال تزال الزاوية الهاللية  باالأ

يف حلب تعمل وف������ق الطريقة القادرية التي 

كربية املن�سوبة اإىل  هي فرع م������ن الطريقة االأ

كرب. ال�سيخ االأ

اإن موق������ع حل������ب املتو�س������ط يف الع������امل 

�سالمي قد جع������ل منها نقطة الو�سل بني  االإ

اأطرافه املختلفة، فيها ت�سبُّ التاأثريات ومنها 

تنطلق. وكما ظهر يف هذه الدرا�سة املوجزة 

ندل�س وحلب،  التاأثري العلمي املتبادل بني االأ

مكان اأن تكتب درا�سات عديدة عن  فاإنه باالإ

تب������ادل التاأثري بني حل������ب و�سائر اأنحاء العامل 

بحاث  �سالمي، وقد يكون ذلك مو�سوعاً الأ االإ
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�شــعر:
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ظباء احلرية  

ق�شة :

بحر بريوت

اأرجو لولدي اأن يكون مثله 

�سليمان العي�سى

ع�سام تر�سحاين

في�سل خرت�س

د. اأحمد زياد حمبك
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ب�ضع كلمات اإىل املحتل واالحتالل

من اآخر طفل فل�ضطيني �رصعه ر�ضا�ص

دبابة �ضهيونية..

�ُصبَّ فيه.. ُكلَّ ما متِلُك من حقٍد على النا�س،

على الدنيا.. على اأر�صي اجلميلَة..

 

أ�صالَء �صحايانا �ْصَمنِت- ا �ُصبَّ فيه –بَدَل الإِ
من الفجِر.. اإىل الفجِر.. قتيلَْة

�ساعر العروبة والطفولة الكبري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى

اجلــــــــــــــدار
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َعلِِّه ما �شئَت،

وارُكْزهُ كما تَْهَوى ب�شدري

َل �شّكنٍي باأ�شالعي، وَّ
أ مل يُكْن ا

باأَوجاعي، ب�شدري

ر�ُض كانَْت، َيُّها العاِبُر.. هذي الأ
أ ا

و�شتَبَْقى.. م�شتحيلَْة

-وا�ْشُمها احُللُْو ِفل�شطنُي-

ر�ِض.. على ُكلِّ ُغَزاِة الأَ

تَبَْقى ُم�ْشتحيلَْة

❁    ❁    ❁

ْهَوُج.. َيُّها الأ
أ ا

أَْهَوْج اُح -يف التاريخ- ا وال�ّشفَّ

ألُْف )هولكو( ورائي غاَر.. ا

يف ُجرحي.. تََدحرْج

أَثَْر يف رمايل غا�َض.. مل يرتُْك برملي من ا

َيُّها العابُر..
أ ا

مي َعَبْ يدري كلُّ َمْن قبلَك يف حَلْ

نَّني بامل�شتحيالِت ُم�َشيَّْج
أ يف دمائي.. ا

حمَق املن�شوَج من  هُ.. هذا اجلداَر الأ ُم������دَّ

حلمي وَعْظمي

أَم�شي فوقه يوماً على ِذكراك �شوَف ا

جياِل.. يحكي الق�شَة احلمقاَء لالأ

ي�شتعِر�ُشها.. حلمي وَعْظمي

يُّها العاِبُر.. يف اأر�ِض الِفَدا..
أ ا

اأر�شي اجلميلْة..

-ا�ْسُمها احُللُْو فل�سطنُي-

ر�ِس كانت.. و�ستبقى ُم�ستحيلَْة
أ
على كلِّ ُغَزاِة اال

❁    ❁    ❁

يا جداَر الَغْزِو!

أرزائنا اإالَّ َرِزيَّْة أَْح�ِسبَْك من ا مل ا

َخَطري املاحُق..

أَنفا�سي ُجْدراين التي تَْذبَُح ا

حدودي العربيَّْة..

أَْطلََقْت نابََك يف �سدري.. َقتْني.. ا َمزَّ

وقاومُت.. وما زلُت ال�سحيَّْة

ُكلُّكم فوق دمي.. مت�سوَن..

ُرْعباً من دمي.. ترتع�سوْن

ُكلُّكم.. �رصاً وَجْهراً..

أُحِرَق نع�سي تَِقُفوْن أَْن ا دون ا

َدْورةُ التاريِخ.. لي�َسْت تَِقُف

أيَن منها اأقُف؟ أَْدري ا أَنَا ا ا
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بوا حويل ِجداراً يف ِجداٍر يف ِجداْر ِا�رْصِ

أَلُف نَهاْر تَِبٌئ ا يف ثنايا اإ�ْسبَعي.. خُمْ

وغٌد يف �َسْهَقتي..

يف �سهقِة الطفِل الذي يف غزٍة يَْهوي �رصيعا

راب�ٌس.. كالَقَدِر

َِر كانق�سا�ِس ال�رصَّ

يف حنايا العا�سفاِت القاِدماْت

ِاْرَفعوا اجلدراَن يف وجهي..

ووجِه العا�سفاِت القادماْت

ر�ِس القتيلْة �َسَرى.. يف هذه االأ

َمْن هو الباقي..

بابِة احلمقاء.. ومن يكتُُب بالدَّ

بالتدمري والبط�ِس َرحيلَْه

❁    ❁    ❁

 احُللُْو فل�سطنُي..
َ
ا�سمي

ر�ِس قد كنُت.. على ُكلِّ ُغزاِة االأ

أبَْقى.. ُم�ستحيلَْة وا

¥µ
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عُر، ين�شكب ال�شِّ

على كتفيِك البي�شاويِن،

حدائق من �شكٍّ وظالٍل،

أ�شئلًة لنباِت ب�شريتنا.. ومقامات ُهيام ا

، زيلِّ ين�شكُب.. كاأ�رسار اخلمر الأ

ٍ
عناقيد عطور وميام

أنا.. وا

�ساعر �سوري

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي

❁

ò

❁
ع�شام تر�شحاين
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 من َذَهِب الفو�ضى

ألوانك يا �ضيدتي يف ا

اأوغل قبل احللِم

ويف اأزهارِك

بعد هبوب عذارى ال�ضوِء

أًة.. وها.. يا امرا

كّونها الكوكُب

من اإثم غبار الّطلِْع،

، ومن نبٍع علويٍّ

، يت�ضّكُل للتَّوِّ

ومن �ضغبي..

أُطفُئ اأورام اجلهِر ا

ألقاِك، لكي ا

بعيداً..

عن �ضعوذة دهاقنة ال�ّضمِّ

بعيداً..

أودي�ّضا اخللِق يف ا

أ�ضطورة ن�ضوتنا.. ويف ا

ة، مكنة املُرَّ
كم �َشّدُت الأ

ِة، أرواح الف�ضّ من ا

وا�ضتمطرُت العا�ضَق،

يف غيم الّتيِه

أنَ�ْضُت برازَخ وكم ا

كانت ل تاألفني

وَحرثُت غوايتها..

ف�ضالماً..

أٍة.. ال مرا

من �رصق القلِب

حتطُّ على بََددي..

 اأزماٌن
َ
ها هي

من اإيقاِع

نبيِّ الورِد

تهبُّ على ج�سدي

�ساأدون كيف حتّوَل

هذا اجل�سم الّناحل،

كيف جتلّى َقلقاً

وهواج�س كربى

وع�سافري تخ�سُّ الروَح،

ومكنوَن الريح..

�ساأدّون يا �سيدتي

ب�سقائق خمزون الع�سِق
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ن�سو�سِك..

أن�سى.. لن ا

كيف ظباء احلريِة،

.. �َسّعْت بجمال وح�سيٍّ

وهي تالم�سني..

أن�سى يا �سيدتي لن ا

أنا يف املوح�س من وقتي وا

أَ�ْستدرُج موتي.. ا

كيف ب�َسْوِع خاّلٍب

،
َّ
أرا�سيِك علي اأغلقِت ا

بدو.. اأكر �سم�ساً الأ

وجنوناً..

أََعْدِت.. كيف ا

باأ�رصاب جمازات املاِء،

وغزالن املتعة،

أ�سماء �سفاتي.. ا

هل يكفي..

توطني غيابِك

يف ذاكرتي..؟

، لي�س ملو�سيقا الظلِّ

وال.. لقيام الليِل،

، وال.. ملديح الظنِّ

حريٌق.. ي�سبُه اآالءِك

اإاّل.. يف رقِة زوبعتي..

 ذي..
ّ
هي

أنفا�س جنونِك ا

فوق �رصيري

و�سموع رحيقِك

تل�سع �سجري

ما اأعذب ما يتمازُج،

يف غيبوبة غيمي

ما.. َو�سعتني اأقمار النوِم

اإىل اآخر رجفتها..

وَم�رَصّاُت نعا�سِك

تتناوب يف هذياين

ر�سنِي يا عالية االأ

�سمائي بني يديِك، 

لهام، ويف االإ

وما يتجا�َسُم من ثمرات جهنم فينا

تي.. هو يف املعراج االآ

نيزك �سعري

¥µ



1662009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

أزر ب������روت، منذ متى ؟، �آخر زيارة قم������ت بها يف ثمانينات  من������ذ زمن مل �

�لقرن �ملا�ضي، �أذكره������ا متاماً كانت تعج باخلر�ب و�لالمباالة �ملرت�خية فوق 

أم������ام �لبحر، يف �لزيتونة، و�لنا�������س ياأتون ويروحون  كل �ض������يء، يومها وقفت �

زرق �ملرت�مي. اليبحثون عن �ضيء يف هذ� �لفر�غ �الأ

�ضتعيد �ض������ورة �لبحر تلك، لكنني �أف�ضل يف ذلك،  ن مرة ثانية، الأ أق������ف �الآ �

زرق �لنق������ي مر�ت ومر�ت، وياأتيني  تتالح������م �أمام ب�رصي �ل�ضورة، فيطفو �الأ

اأديب وروائي �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

❁
في�صل خرت�ش
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أنع�شت  ه������و�ء م�ش�ئي معب�أ بر�ئح������ة لطيفة �

أ�ش������ي.. ك�ن �لبح������ر �ش�مت�������ً يرت�مى �أم�م  ر�

ب�رصي وهو مثق������ل بظلمة �لليل �لتي ر�حت 

تختلط ب�لغيوم وزرقة �مل�ء.

أنهي ت�أمالتي  آم������ر�ً �أن � ج�ءين �شوته������� �

و�أغلق �لن�فذة فكل �ش������يء قد �ش�ر ج�هز�ً، 

خرى  فعلت م� طلبته وجئ������ت �إىل �لغرفة �لأ

حي������ث ك�نت م������ع �شوته� �ل������ذي ر�ح يتمتم 

بكلم�ت مل �أفهمه�.

�لطع�������م ف������وق �لط�ولة، حزم������ة زهور 

�شي�ء  �شغ������رة وزج�جة نبيذ، ��شرتين� هذه �لأ

أثن�������ء عودتن� �إىل �ملنزل �ل�شغر هذ�، هن�ك  �

أ�شي�ء فوق �لط�ول������ة مل ن�شرته�، ل �أدري من  �

�أين ح�شل������ت عليه�، قد تك������ون موجودة يف 

أو تكون قد �أح�رصته� معه�، ج�ءتني  �ملنزل، �

ر�ئحة �لنظ�فة من د�خل )�لكومينو( �لوردي 

أن�م كي  �ل�شف�������ف، قلت، �ش�أ�شتحم قب������ل �أن �

أن�م به������دوء بعد تعب  ت�شرتخ������ي �أع�ش�بي و�

أ�شو�ق بروت. �ل�شفر و�لتجول يف �

و�شلن� ب������روت حو�يل �ل�ش�ع������ة �لث�منة 

و�لن�شف �شب�ح�ً، كن� كمت�رصدين يبحث�ن عن 

م�������أوى. ولكن م� �إن و�شلن������� �إىل هذ� �ملنزل 

حتى عدن� ك�بت�ش�مة �شغرة فوق مرج �أخ�رص 

مغ�شول ب�ملطر.

- نقوم بجولة ثم نعود..

أن������� �أحب بروت  أ�������س، فليكن ذلك، � ل ب�

أ�سواقه������ا واجللو�س يف  واأح������ب الت�سك������ع يف ا

ر�سفة، وخا�سة يف مقهى)مودكا(،  مقاهي االأ

أر�س������ف بهدوء وغرور من علبه البرية،  حيث ا

بينم������ا راحت ه������ي تدخن وتر�س������ف القهوة 

املركزة.

كانت تتكلم يف كل �سيء، بينما كنت اأغذي 

ب�رصي باجلمال ال������ذي ينتر اأمامي، يتنافر 

أو يجل�س حويل، كانت  أو يت�سل������ى ا أو يتمايل ا ا

ال�سم�������س ت�سرتخي نيئة عل������ى كتفي، �سعرت 

بخ������در رحيم، ومتنيت لو كن������ت وحيداً على 

مقهى الر�سيف والن�س������اء وحدهن يف �سارع 

احلمراء بال رجال.. نعم بال رجال. 

- اأين �رصدت؟

أك������ن اأرغب يف الكالم، فق������د ركبتني  مل ا

احلالة و�������رصت اأرى ال�سارع من غري رجال، 

م������ر لي�س هكذا،  أّن االأ أ�������رصت اإليها بهدوء، ا ا

أ�سكب يف كاأ�سي ما تبقى من ال�سائل  ورحت ا

الذهبي البارد. كانت تتحّدث عن م�ساريعها 

وم������ا �ستفعله يف هذا النهار، كلماتها ت�سلني 

دون رنني،

تتك�������رص عند فتح������ة اأذين، تت�ساقط فوق 

بالط الر�سيف ثم ينرها الهواء بعيداً.

أريد اأن اأنهي  - دعنا نذهب. فاأنا متعبة، ا

اأعمال اليوم. 

أنها نامت معظم  متعبة، نذهب، برغ������م ا

الطريق منذ دخولنا احلدود، ا�سرتخت بهدوء 
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أ�سها على كتفي، الذت بي كحرب  ألق������ت برا وا

مل تقع، بينما رح������ت اأغ�سل نف�سي باخل�رصة 

املرتبع������ة على �سف������وح اجلبال ع������ن ي�ساري 

وبزرقة البحر التي تتدافع عن مييني..

مل تك������ن عالقتي بها متين������ة، عرفتها من 

خالل زوجها، كان �سديقي قبل اأن يتزّوج بها، 

أوؤدي اخلدمة  ثم افرتقنا فرتة عندم������ا كنت ا

لزامية وبعد اأن �رّصحت منها. التقينا مرة  االإ

اأخ������رى، وعّرفني عليها يف اإح������دى زياراتي 

أة يف الكون«  له، قائاًل: »ها ه������ي اأجمل امرا

تبادلنا التحية مع بع�سنا بابت�سامتني، كانت 

أة عادية اإىل اأق�س������ى احلدود، ال بل اإن  ام������را

�سورته������ا مل تلت�سق بذاكرتي كثرياً، كما كنت 

اأفعل مع الن�ساء اللواتي يرتكن انطباعاً طيباً 

وىل. أتعّرف اإليهن يف املرة االأ عندما ا

أت������ردد بني ف������رتة واأخ������رى على  �رصت ا

أ�سهر قلياًل، وال باأ�س من كاأ�س وع�ساء  بيتهما، ا

خفيف، اأح�س�ست اأن �سديقي ال يكرتث كثرياً 

بزوجت������ه، اإال من قبيل الثن������اء الدائم الذي 

يوزعه جماناً يف اأرجاء البيت ال�سغري الفارغ 

أو تدرك ذلك،  اإال منهما، وكانت هي تعرف ا

فتجاريه ب�سم������ت حذر، كانت حري�سة على 

أّي رّده فعل، خا�سة عندما  اأال يبدو عليه������ا ا

جتّفف باملن�سف������ة كاأ�ساً ما، وهي قادمة اإلينا 

تلبية لطلب له.

حني قلت اإنني �ساأذهب اإىل بريوت الأجنز 

أو يوم������ني، رّدت مبا�رصة،  عم������اًل ما، يف يوم ا

أ�ستعري مفتاح بيت  أ�ستطع اأن ا اأذهب معك، وا

أو اأكر اإن  حدى �سديقاتي، ننام فيه ليلة، ا الإ

مر. مل اأرد بكلمة، مل اأفاجاأ ب�سيء  اقت�س������ى االأ

كنت حيادياً متاماً، ببنما راحت ت�ساألني عن 

الي������وم الذي ن�سافر في������ه، وعندما �رصت يف 

�سجار وال�سيارات الواقفة  ال�سارع ابتلعت االأ

�سواء و�رصت فوق املدينة وحدي ال اأفكر  واالأ

أ�ساألها، ماذا  ب�سيء، كنت عاجزاً حتى عن اأن ا

�ستفعل يف بريوت.

أريد ولداً. - ا

- كيف تريدينه؟

- باأي �سكل كان؟!

أنثى؟ أو ا - اأق�سد هل تريدينه ذكراً ا

- ال ف������رق، املهم اأن يك������ون لدي ولد، ما 

راأيك؟

كانت قد دخنت كث������رياً، وف�ساء الغرفة 

يتماوج بالدخان، اأخ������ذت ر�سفة من الكاأ�س 

خ������رى، ونه�ست اإىل  وكذلك فعلت ه������ي االأ

فتحها ويندفع اإىل �سدري  النافذة الوا�سعة الأ

بحر بريوت،  طارداً الدخان الكثيف، �سعرت 

أ�سمعها ترّدد  أنا ا أ�سعر بالربد، وا بالراح������ة ومل ا

ال�س������وؤال، مل اأج������ب، ظلت عين������اي عالقتان 

ب�سخ������ب البحر، ج������اءت اإيل حتمل �سوتها 

أو كاأ�سي، مل اأفكر  الرقي������ق، ناولتني كاأ�سه������ا، ا

بذل������ك، اأح�س�ست باأننا منث������ل فيلماً �سخيفاً، 
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�سن�رصب نخب������ي، و�ساأفعل ذلك، 

والتفت اإليها ثم نحت�سن بع�سنا، 

أ�سم رائح������ة النظافة التي تاأتي  ا

عرب )الكومينو(.

- من������ذ مت������ى حت������ب هذه 

الرومان�سيات؟..

أتلجل������ج يف  مل اأج������ب، كن������ت ا

مقعدي الذي عدت اإليه، وعلى 

أنني مل اأكن اأنظر اإليها  الرغم من ا

فق������د ر�سمت �س������ورة وجهها يف 

خيايل، اإنه������ا تنتظر مني اإجابة، 

أية اإجاب������ة.. لتفتح الطريق اإىل  ا

حوارات مل اأكن اأرغب بها.

❁    ❁    ❁

م�س������ى عل������ى ت�رصيح������ي م������ن اخلدمة 

أع������رف اأن  لزامي������ة �ست �سن������وات، كنت ا االإ

�سديقي مل ينج������ب فيها طفاًل، وكنت اأعرف 

مر مل يكن  أنهما يرغب������ان يف ذلك، لك������ن االأ ا

يهمني كثرياً، فلي�������س من عادتي التدخل يف 

مر منها.. رمبا منه،  خرين، رمبا االأ اأمور االآ

فهذا ال يعنيني مطلقاً.

مر يتعلق به، هذا ما اأكدته التحاليل  - االأ

طباء. الطبية واأقر به االأ

أ�سي، مل اأكن اأعرف  أ ما يدور يف را اإنها تقرا

أنها خط������رة اإىل هذه الدرجة، اأرى اأ�سابعها  ا

وهي تاأخذ علبة الدخان، ت�ستل منها واحدة 

ت�سعله������ا والدخان الكثي������ف ينت�رص يف ف�ساء 

الغرفة، مي�س������ي وقت، تن������زل اأ�سابعها اإىل 

أ�سمع �سوت التلفاز  املنف�سة، يدها ترتع�س، ا

وهو يعلن ع������ن نوع من ال�سامبو، يزيل ق�رصة 

أ�سي������اء اأخرى، لها عالق������ة بالقوة  ال�سع������ر وا

والرائح������ة الطيبة، تاأخذ الروموت كونرتول، 

يظهر ارتعا�س يدها اأكر وهي متدها لتطفئ 

التلفاز نهائي������اً، راحت تتحدث عن عالقتها 

بزوجه������ا، �سديقي، بحميمي������ة مبالغ فيها، 

عن حبها ل������ه، عن حبه لها، كي������ف تعارفا، 

زواجهم������ا، م�ساعدة اأهله ل������ه، تعلقه بهم، ال 

ي�ستطيع اأن يتخلى عنهم برغم بعدهم عنه، 
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ق������د ي�ستطيع ذلك اإن اأجنبنا ولداً، اإنها تريد 

ذلك لتجعله يتعلق باأ�رصته وبيته اأكر.. ثم اإن 

ذلك من حقها، تري������د اأن تر�سي، مل تعجبها 

مومة  الكلمة، فا�ستبدلتها ب� »تطفئ« نزعة االأ

عندها، م������ن حقها، حقه������ا الطبيعي الذي 

جله. خلقت الأ

- هل تعرف ملاذا جئت اإىل بريوت؟

- ال..

مل اأقل �سواه������ا.. كلمة واحدة وعدت اإىل 

أثنائها نظرت اإىل عينيها، كانتا  حياديتي، يف ا

قد ات�سعتا كثرياً، كاأنهما تريدان االنفجار يف 

البكاء، بكاء جمن������ون �سيتم عربه حتطيم اأي 

�سيء و�سوالً اإىل متزيق اجل�سد.

ال�سجائر تت������اىل مثل كالمها اجلارف، يا 

أ�ساألك  أنا ا أن������ت بربك اأال ت�ساعدين، كي������ف، ا ا

�ستنجد بك، اأنظر اإىل عيون الن�ساء حويل،  الأ

اإنه������ن يلتهمنني بنظ������رات، ي�ساألنني ال�سوؤال 

ذاته، عن الول������د، يتهمنني بالعقم، اأرى ذلك 

يف كل ح������رف وكل كلمة توّج������ه اإيل.. �رصت 

اأكره الزي������ارات واأكره الن�س������اء، واأكره العمل 

أه������ل زوج������ي، واأهلي  وال�س������ارع واملن������زل، وا

و�سديقاتي، اأكره حتى ذاتي.. مل اأترك طبيباً 

اإال وذهبت اإليه، تع������اورين امل�سعوذون وكتاب 

احلجب وال�سح������رة، عمل������ت كّل الو�سفات، 

ع�ساب، ا�ستخدمت كل الطرق  وجربت كّل االأ

ومل اأح�س������د �س������وى الياأ�س.. اإنن������ي يا �سيدي 

اأح�رص اإىل بريوت للمعاجلة من مر�س زوجي، 

اإن������ه يعرف اأن الق�سور من������ه ويطلب مني اأن 

أتعال������ج كي ي�سفى، يطل������ب مني الذهاب اإىل  ا

طباء، هنا يف بريوت، لي�رصفوا على  اأف�سل االأ

عالج������ي، ير�سل معي حيوانات������ه لتخ�سيبها 

خربه  ودفعها يف اأح�سائي، واأعود يف كل مرة الأ

باأنني �سليمة وهو بحاجة اإىل عالج، ي�سحك، 

هكذا بكل �سفاقة، ثم يقول، اإنهم يكذبون، ال 

أنوثتك..  تردي عليه������م، يريدون اأال يجرحوا ا

كربي������اءك، كرامت������ك، ال اأدري من اأين يخرج 

ه������ذه الكلمات ويلقحني به������ا ، لقد اأو�سلني 

اإىل درجة اأن اأرك�س اإىل هذه النافذة واأقذف 

ج�سدي منها اإىل.. اأي مكان.

ن  ... عل������ي اأن اأجعلها ت�سرتيح قلياًل، والأ

أوله �ساألته������ا اإن كانت توافق على  اللي������ل يف ا

اأن نت�سكع قلياًل يف لي������ل بريوت، جنل�س اإىل 

البحر، نريح اأع�سابن������ا ثم نعود، قالت على 

اأال نتاأخر كثرياً.

هدي������ر البحر ين�سلف اأمامن������ا، كنت قد 

اأح�������رصت قهوة مركزة من عربة مقهى تقف 

على جانب الر�سيف، اأ�سواء بعيدة تنو�س يف 

لي������ل البحر، �سخرة الرو�سة كتلة �سخمة من 

التع������ب ت�ستلقي عند قدمي، �ساألتني اإن كنت 

قد ارحت������ت قلياًل وهي تدف������ع الدخان من 

أ�سي، رمبا مل  أنفه������ا، هززت را فمها وفتحتي ا

نه������ا هاجمتني ب�رصاوة م�ستغربة  تر ذلك، الأ
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اإن كان الق������ط قد اأكل ل�ساين، وهل جئت اإىل 

أرتاح اأكر  لوك ال�سمت، رددت باأنني ا هنا الأ

عندما اأ�سم������ت يف ح�رصة املاء، من اأين لك 

أ�سمعك مرة  أن������ا مل ا ه������ذه الروح ال�ساعرية.. ا

تتح������دث عن ال�سعر واأهل������ه، فعاًل اإن اأمرك 

عجيب، لقد ج������اء معي رجٌل كان ميالأ بيتنا 

�سخباً عندما يزورنا، يخلق النكتة من حتت 

اأظاف������ره يتحدث يف كل �س������يء ويفهم يف كل 

�سيء، وما اإن اأ�سبحن������ا لوحدنا حتى اأ�سبح 

هالماً لزجاً، ال �سوت له وال لون وال رائحة، 

أ�ساألك، فلم������اذا ال جتيبني؟ ملاذا ال ترّد  أن������ا ا ا

أكلمه،  أريد اأح������داً ا أ�س������ك، ا علي؟ ال ته������ّز را

أي������ه يف كل �سيء، ابتداء  اأح������اوره، اأن يبدي را

م������ن رائحة عطري اإىل ت�رصيحة �سعري، لقد 

أريد  جابات املقت�سبة، ال ا كرهت ال�سمت واالإ

اأن اأعي�س كل حياتي هكذا، هذا يكفي، اأريد 

اأن اأ�سع������د فوق تلك ال�سخ������رة، واأ�رصخ بكل 

قوت������ي.. اأ�رصخ واأ�رصخ حت������ى يتوقف البحر 

أتفه������م علي؟.. اأجب������ت بنعم،  عن هدي������ره، ا

جابات املقت�سبة، قلت، نعم  قال������ت، عدنا لالإ

اأفهم عليك، ونه�سنا.

... يف الطري������ق علّقت ذراعها بذراعي، 

أ�سها على طرف �سدري ، اأخربتني  واألقت را

باأنه������ا ترغب باأن تعي�س يف حل������م، ثم قلبت 

اجلمل������ة لت�ساألني اإن كنا حق������اً نعي�س حياة 

أننا نحلم، بداية مل اأجبها، ولكن  أم ا حقيقي������ة ا

عندما و�سلنا اإىل املنزل وعدنا اإىل هدوئنا، 

أو اإىل هدوئ������ي وكررت عل������ي ال�سوؤال ، قلت  ا

أنا اأعي�س  مور، ا لها اإنني ال اأحب اأن اأفل�سف االأ

احلياة، �سواء كانت حقيقة اأم حلماً؟

- اإذاً فلتع�س معي حلم الليلة. 

جتاهل������ت م������ا قالت������ه ورح������ت اأذكرها 

ن بانتظارها،  ب�سديقي الذي يقبع وحيداً االآ

أو بانتظ������ار اأن تهاتف������ه، نظ������رت اإىل جهاز  ا

الهات������ف، ث������م قالت باأنها ال حت������ب اأن تعكر 

مزاج حلمها، قد تهاتفه غداً �سباحاً، �ساألتها 

اإن كانت تكرهه، اأجابت بالنفي، اإنها حتبه، 

أنه  ألفته اإىل درجة ا وتزوجت������ه عن حّب، لقد ا

�سار كال�سجائر الت������ي ال ت�ستطيع اال�ستغناء 

أ�ستطيع  عنه������ا، اإنه كل �سيء بالن�سب������ة يل ال ا

أريده اإىل جانبي دائماً، اأح�س  اال�ستغناء عنه، ا

به، برائحته، ب�سوته، بحبه يل،  وال ميكن اأن 

ي�ستمر ذلك، اإال اإذا..

- اإال اإذا ماذا..

- اإال اإذا اأجنب������ت ل������ه ول������داً، عند ذلك 

�سيكون را�سياً عني، 

�سدقاء جميعاً مبا فيهم  وكذلك اأهله واالأ

اأنت..

أنا ال يهمني املو�سوع كثرياً، اأمتنى اأن  - ا

يكون لكما ولد،

لتكونا اأكر �سعادة، ولكن اإن مل يكن ذلك، 

فهذه �سنة الكون.
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- بالعك�س عند ذلك �ستكر من زياراتك 

اإلينا. 

- وال�سبب يف ذلك؟

- لرتى ابنك وهو يكرب يوماً بعد يوم اأمام 

عينيك. 

وبعد اأن قذف������ت اجلملة وهر�ست عقب 

ال�سيج������ارة يف املنف�سة، وقفت فظهر طولها 

النحيل، قالت اإنه������ا �ست�ستحم اإىل اأن اأح�سم 

املو�سوع.

... تركتني وحيداً يف مواجهة ما قالته، 

كنت كمن يع������رب من خرم اإب������رة، ملت نف�سي 

ق������ل للح�سور  كث������رياً ملرافقته������ا، اأو على االأ

معه������ا اإىل هذا الوك������ر ال������ذي ا�ستدرجتني 

اإليه، ه������ل يعرف �سديقي بذل������ك، ال اأظن، 

ولكنها طرحت مو�س������وع زيارتنا اأمامه دون 

اأي اإح������راج، رمبا تظن باأنه يث������ق بي كثرياً، 

واإال ملا جروؤت عل������ى احلديث اأمامه باملبيت 

مع������اً يف ه������ذا البيت، ولكن مل������اذا ال يكونان 

أيعقل هذا؟ رمبا �سغطت  متفقني على ذلك، ا

أنا  م������ر، ولكن معي، ا عليه كثرياً واأقنعته باالأ

أنهما وج������دا يّف اأف�سل  �سديق������ه، هل يعقل ا

�سدي������ق كامت لل�رص، هن������اك اأ�سدقاء اآخرون 

أنا  لهم������ا، ملاذا مل يطرحا املو�سوع مع غريي، ا

أبداً،  أ�ستطي������ع اأن اأفعل مثل ه������ذا ال�سيء ا ال ا

اأخاف اأن اأ�سعف اأمامها، اإنها ال جتذبني يف 

�سيء ، كنت اأالحظ ذكاءها وقوة �سخ�سيتها، 

اأما اأكر م������ا كان يعجبني فيها فهو ثقافتها، 

فهي متفوق������ة يف اخت�سا�سها، حتمل اإجازة 

عم������ال، وت�ستطي������ع احلديث يف  يف اإدارة االأ

دب وال�سيا�سة، تناق�س يف الرواية والق�سة  االأ

وال�سعر، وتب������دي مالحظات نقدية، ال اأفهم 

مور،  منه������ا �سيئاً، فاأنا ال تهمن������ي كل هذه االأ

طمئن عليه،  خرى، الأ اأزور �سديقي من فرتة الأ

�سدقاء  أ�سارك يف حوارات بع�س االأ أ�ستمع وا وا

أثناء ح�سورها كانت  خرين عنده������م. يف ا االآ

آراء، جتعلهم ين�ستون  ت�سرتي������ح قلياًل وتبدي ا

اإليها باهتمام.

... طالت فرتة غيابها، مما جعلني اأفرغ 

الزجاج������ة واأفتح غريه������ا، �سغطت على زر 

)الروموت كون������رتول(، فخرجت ال�سورة من 

التلفاز، كانت ل�سبي������ة من�سوجة من احلنني 

والبهج������ة وزبد املاء، تغني )عاي�سا لك اأحلى 

�سن������ني، عاي�سا لك يا �س������ي العني(.. قارنت 

أم كلثوم وجن������اة ال�سغرية، وكل  بينها وب������ني ا

ألغي������ت املقارنة وا�سرتخيت  ذلك اجليل، ثم ا

متمدداً يف املقعد، ومتنيت اأن اأكون يف زورق 

يقف يف عمق املياه الداكنة.

اأي بهج������ة هذه التي خرجت من فتنتها؟ 

قل������ت هذه اجلملة لنف�س������ي واأطفاأت ب�رصي 

يف رماد املنف�سة، ومل يبق حويل �سوى رائحة 

طاغية من رائحة املاء وروائح اأخرى، جعلت 

�س������دري يطفح باأزهار ملون������ة، قلت: نعيماً، 
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فدن������ت مني وقبلتني من خدي �ساكرة، كانت 

ت�سوي ربط������ة )الكومين������و(، وجل�ست اأمامي 

أ�سكب لها، �سكرتني  دون تدخ������ني، اأردت اأن ا

معت������ذرة، قدمت لها علب������ة �سجائرها، ردت 

أي�س������اً، باأنها ال تدخ������ن قبل النوم..  بلطف ا

كانت هادئة مرتاخية، ومطمئنة، واثقة، ومع 

كل هذا متحدية، وكنت اأجل�س يف حذائي ال 

اأدري ماذا اأفعل، كي������ف اأقنعها باأنني اأحرتم 

�سديقي وم�ساعره، اأحرتم العالقة التي بيننا، 

هناك خبز وملح بيننا، ومل اأدر كيف اندفعت 

تتم اجلمل عن������ي، ومرتديال وموالح وقديد 

و�سج������ق، كنت تدخل بيتنا متى تريد وتذهب 

متى تري������د، اأنت ال حترتم م�ساعر �سديقك، 

ل������و كنت حت������رتم م�ساع������ره و.. اأوقفتها عن 

االندفاع وقرّرت اأن اأح�سم املو�سوع باأنني ال 

أبداً اأن اأخون �سديقاً، واإذا بها تباغت  ميكن ا

ت يدها �ساه������رًة اإ�سبعها يف  مب������ا قلتُه، ومدَّ

وجهي، موؤنب������ة ومهددة وجمروح������ة، واإنني 

ن،  م������ع كل ادعاءاتي باأنن������ي مل اأفهمها اإىل االآ

أ�ستطيع اأن اأخُدَم اأ�رصًة  اإنني الوحيد ال������ذي ا

ن على  كيال تتهدم، اإنن������ي الوحيد القادر االآ

اإ�سداء هذه اخلدم������ة ل�سديقه، اإنها �ستفعل 

أنا الوحيد الذي  ذل������ك معي اأو مع غ������ريي، وا

أتفه������م مثل هذا الو�س������ع، 0فغريي ميكن اأن  ا

ي�ستغل هذا الو�س������ع، لقد جاءت اإىل هنا يف 

وقت اإخ�سابها، ولن ي�ساألها �سديقي كيف مت 

ذلك بحيوانات طازجة اأم بحيوانات مثلجة، 

�سيفرح فقط، �س������واء اأكان ذلك عند طبيب، 

اأم يف م�سف������ى، اأو يف هذا املنزل، لقد اأعدت 

نف�سها له������ذا التوقيت منذ زم������ن، وال تريد 

مني اأن اأ�سيع هذه الفر�سة بغبائي، يا اإلهي 

كيف ميك������ن اأن اأفهم هذه الكتلة البلهاء مبا 

أريد.. اأنت تفع������ل معروفاً معي ال اأكر، وال  ا

اأحد ميك������ن اأن يرتك هذا املعروف �رصاً اأكر 

أ�ستطيع اأن اأقدم هذا املعروف،  أنا ال ا مني.. ا

ابحثي عن غريي.

ن، ويف ه������ذا الظرف ال������ذي انتظرته  االآ

اأكر من خم�س �سن������وات، وبعد اأن هياأت كل 

الظروف املمكن������ة واملنا�سبة، تاأتي وتقول يل 

هذا ال������كالم ال�سخيف، تعت������ذر وتربر، اأنت، 

اأنت، اأي �سيء؟

أنا ال �سيء دعيني اأم�سي الليلة واأم�سي  ا

ن اإىل اأحد الفنادق 
أو اإن �سئت اأذهب االآ غداً، ا

واأم�سي بقية هذه الليلة العجيبة.

هكذا بكل ب�ساطة، ا�سمع اإن اأقدمت على 

اأي خطوة تخرب فيها، ولو جزءاً ي�سرياً، مما 

خططته كل ه������ذه ال�سنوات.. �سوف.. �سوف 

ألقي بنف�سي  ماذا؟.. �ساأفتح ه������ذه النافذة وا

اإىل اجلحيم. هذا جنون، اأعرف ذلك، واأنت 

الذي �ستكون امل�سوؤول عنه.

... حقيق������ي �ساأك������ون م�س������وؤوالً عن هذا 

اجلنون، كي������ف �ساأ�ستطي������ع اأن اأف�رص واأ�رصح 
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أنا  نني ا أ�ستحق كل ذلك، الأ أع������رف، ا ذلك، ال ا

من و�س������ع نف�سه يف هذه الورطة، ملاذا جئت 

معها، كان عل������ي اأن اأقدر ما الذي �سيح�سل 

أن������ا واإياها يف منزل  يل اإن ح�������رصت معها، ا

أنثى مدفونة داخل ثيابها، وها  واحد، كانت ا

أنوثتها، من  ه������ي تق�رص جلدها وتخرج م������ن ا

ي�ستطي������ع اأن يكبح هذا اجلنون املتمرد، اإنها 

وحي������دة منفعلة متهورة، ق������د تفعل اأي �سيء 

ذى، �ستدمر املعبد اإما  أو له������ا االأ ي�سب������ب يل ا

ّ واإما عليها واإما علينا نحن االثنني، اإنني 
علي

ألغام واأحمل يف كل يد لغماً،  أ�س������ري يف حقل ا ا

لقد و�سعت نف�سي يف موقف ال اأح�سد عليه، 

أنا من حافظ على نف�سه كل هذه ال�سنوات،  ا

أة، ح�سن������ت نف�سي  ابتع������دت فيها ع������ن املرا

�سدها، ا�ستطع������ت اأن اأجنو من كل اخلنادق 

أناق�س  التي حف������رت حويل، اأح�رص واأجل�س وا

أ�سح������ب نف�سي كال�سعرة من  واأمتيز، لكنني ا

العج������ني يف كل م������رة ويف اآخر حلظة، كيف 

ا�ستطاعت هذه املخلوقة اأن ت�سعني يف هذه 

أنا الذي كنت اأعترب نف�سي ذكياً مبا  الورط������ة ا

فيه الكفاية، كيال اأقع ب�سهولة، لقد اأحكمت 

الفخ علي، ت�سنع������ت ال�سذاجة والعفوية، ال 

أ�سي  أر�سم يف را أ�ستطيع اأن اأنظر اإليها، اإنني ا ا

ن، تنظر اإيل وه������ي يف ن�سوة  كي������ف ه������ي االآ

االنت�سار، تالعب فري�ستها، وهي تعد نف�سها 

لل�رصبة القا�سية.

أتنف�س رائحتها، رائحة انت�سارها، بداأت  ا

اأبحث يف �سجل ذاكرت������ي عما يخل�سني من 

ه������ذه الورط������ة، اإنني كمن مي�س������ي على حد 

ن بالقملة،  �سيف بني جبلني، رمبا تنعتني االآ

باحللزون الذي يختبئ داخل قوقعته، تقول 

أريده، اأي  �ساأذيب������ك بامللح يف الوقت ال������ذي ا

رج������ٍل اأنت، ملاذا ال تتكلم، قل اأي �سيء، كنت 

تت�ساطر علي كل الف������رتة التي ق�سيناها يف 

البا�س، ترثر يف كل �سيء، خربتك يف البالد 

والعب������اد، حت������اول اأن تكون مرح������اً، مل ترتك 

نكتة اأعرفه������ا اإال واأعدتها علي مرة اأخرى، 

أ�سفارك وم�ساريعك،  حتدثني عن البح������ار وا

�سع������ر بالراحة  أ�س������ي اإىل كتفك الأ أ�سن������دت را ا

مان، كنت غزالة جريحة، تلوذ بحاميها،  واالأ

وعندما رفع������ت الق�رصة عنك، اكت�سفت فيك 

ذل������ك اجلبان ال������ذي يختب������ئ وراء اإ�سبعه، 

خ������الق والف�سيلة وال�رصف  تغلف جبنك باالأ

أدفن������ك، �ساأترك  خال�������س، �سدقني لن ا واالإ

جثتك للديدان والهوام تعي������ث فيها ف�ساداً، 

أيها ال�رص�سار املي������ت حتى ترتبع  أن������ت ا من ا

عل������ى عر�س م������ن االأخالق الفا�س������دة؟ نقرة 

واح������دة باإ�سبعي ه������ذا واأجعل بن������اءك كله 

أيتني �سعيفة فمار�ست  ينهار دفعة واحدة، را

علي فحولتك ال�رصقية، ولتهرب من عجزك 

أبله، انظر اإيل،  رح������ت تت�سرت بعفافك، غبي، ا

أ�س������ه هذا احليوان  ال اأدري مل������اذا ال يرفع را
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أة مثرية،  أبدو امرا ال�ساقط؟ اأال اأعجبك، اأال ا

أ�سياء مل ت�سمع بها ومل ترها من قبل،  �ساأري������ك ا

كلهم كانوا يتمن������ون اأن ي�سمعوا كلمة لطيفة 

مني، يحومون ح������ويل كالفرا�س حول النار، 

كان ي�ستمت������ع بهم مثلي متاماً، يريد اأن يقول 

أة يتمناها اجلميع،  اإنن������ي ح�سلت على ام������را

لكنن������ي در�ست املو�س������وع بعناية وروية، رمبا 

ول الذي جمعنا معنا، �سربت  منذ امل�سهد االأ

نن������ي اأحب اأن اأ�رصب  كث������رياً، اأتعرف ملاذا؟ الأ

أنتظر هذه  أراقب������ك وا قهوت������ي باردة، كن������ت ا

نني  اللحظ������ة.. اأعرف ما �س������وف يح�سل الأ

أري������د، يا اإلهي ل������و اأنك  ر�سم������ت بدقة م������ا ا

أريد، يا اإلهي، ماذا �ساأفعل بك؟  تهربت مما ا

يقولون اإن طب������ق االنتقام ال يكون لذيذاً اإال 

أن������ا اأف�سله حاراً، نعم،  أبداً، ا اإذا كان بارداً، ا

ن، ك������م اأمتنى اأن اأفاحتك  أريده، واالآ هك������ذا ا

أر�سم لك  مبا �ساأفعل������ه؟ هكذا اأجل�س بربود وا

على الطاولة كل ما خططت له، اأال تعجبك 

ألقح لك �ساقاً على �ساق؟  فتحة �سدري؟ هل ا

ل������ن اأفعل �سيئاً من هذا، �سوف اأثريك بربودة 

اأع�سابي، اإنك تنتظر اخلطوة التالية، تعتقد 

اأن جحيم������اً يتاأجج يف داخلي، قد يكون هذا 

�سحيحاً، لكنني لن اأفرحك باإخراجه اإليك، 

�سياأتي������ك يف وقت������ه املنا�سب، تنتظ������ر كلمًة، 

أتل������ذذ بالعذاب الذي  اإ�س������ارة، اإطالقاً، اإنني ا

يدم������رك، تبحث عن خال�������س، اإن خال�سك 

ل������ن يكون اإال بتدمرينا، لق������د ك�سفت اأوراقي 

اأمامك، ك�سفت خمططاتي، ولن ينفذها اأحد 

غريك، ت�سور اأن ته������رب هذه املتعة اللذيذة 

مني، ثم ت������راين اأحمل طفاًل بني يدي، كيف 

أنا اأراك تبت�سم يل ابت�سامة  �سيكون موقفي وا

خبيثة، اأال تعتق������د اأن فرتة ال�سمت هذه قد 

أوراقنا؟ قل يل  طالت كث������رياً؟.. مل ال نك�سف ا

ه������ل و�سلت اإىل نتيجة..؟ ال اأدري اأي نتيجة 

أنا حما�رص متاماً، اأبحث عن  �ساأ�سل اإليه������ا، ا

نفذ منه، �سويت نف�سي ا�ستعداداً  خرم اإبرة الأ

�ستح������م، قالت:  للوق������وف، قل������ت، �ساأذهب الأ

أريد اأن  ن، ت�ستح������م فيما بع������د، ا اجل�������س االآ

ن، خا�سة  أ االآ اأح�سم املو�سوع معك، ولنب������دا

واأنك بداأت تتكلم، ملحتها من خالل غ�سبها 

وثورتها، عيناها تطفحان باالحتقان، وجهها 

�سار كال�سون������درة امل�سلوقة، ال�سهوة املعقولة 

تكاد اأن تفل������ت، اإن جم������رد ا�سرتخائها على 

هذا ال�س������كل فوق املقعد جعلن������ي اأعود اإىل 

النظ������ر يف حذائي، مل اأحدد املدة املرتوكة يل 

للمقاومة، قد تكون �ساع������ة، اأقل، اأكر، ربع 

ن.. جاءين �سوتها  �ساعة، خم�س دقائ������ق، االآ

أ اأفكاري، كيف يل يا  حاداً وباتراً، اإنه������ا تقرا
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أة اأن اأجنو منك. امرا

- ماذا قلت؟ 

- يف ماذا؟

- لن اأعيد كلمة واحدة، انظر النافذة ال 

تزال مفتوحة، متلهفة للقائي.

مور ال تكون ب�سكل مت�رصع،  - اإن هذه االأ

يجب اأن نح�سب ح�ساب كل �سيء.

- اإن������ك ت�سّي������ع وقتي، ل������ن اأعيد عليك 

واأقول اإنني خططت ل������كل �سيء، ول�سنوات، 

اأعتق������د اأنك تفه������م علي، اأمنح������ك الفر�سة 

خرية للموافقة، وبع������د موافقتك، �سيكون  االأ

كل �سيء هادئ������اً، �ساأعود اإليك كما �سهرزاد، 

ق�س عليك اأجمل الق�س�س، وعندما يلوح  الأ

ال�سباح �ساأ�سكت عن الكالم املباح، ما راأيك 

أ �سهرتنا..؟ هل نبدا

كان �سوته������ا رطباً ناعماً هام�ساً، ياأتيني 

من دفٍء حن������وٍن، �سعرت بقوته������ا وقدرتها، 

أ�سي اإىل  رفع������ت  �ساقاً على �ساق.. رجعت برا

الوراء ونظرت اإىل وجهها، اإىل �سكلها، كانت 

يف حالة انت�س������ار ون�سوه، فق������د حا�رصتني 

متام������اً، وها ه������ي حت�سد ثم������ن ذكائها، اأي 

ن، �ساأدفع ثمنه غالياً، اأي  أتقدم ب������ه االآ فعل ا

كلم������ة اأقولها �ستكون كارثة علي، كانت مثرية 

يف هذه اللحظة وه������ي تتوهج بلفح ال�سغف 

والرغب������ة والقوة، مل يبق �س������وى اأن اأمد يدي 

أ�سحبه������ا ومن�سي مع������اً، �سعرت  اإىل يده������ا، ا

أنن������ي مهزوم وم�سحوق وخم������ذول، خفت اأن  ا

تتوج انت�سارها باأن متّد كفها اإيل وت�سفعني 

بق������وة اإن مل اأحق������ق رغبته������ا، �ستفع������ل هذه 

املخلوق������ة املثرية التي تالعب الكاأ�س بيديها، 

أنذا، طوع اأمرك  أ�ست�سلم، واأقول ه������ا ا كدت ا

يا �سيدتي، جاه������ز لتحقيق رغباتك، �سعرت 

ب�سيء ي�سقن������ي اإىل ن�سفني، متنيت اأن اأكون 

يف حلبة مالكمة يف حلظة الهزمية واخل�سم 

أترنح، وكي  أنا ا ي������وايل يل اللكمات العنيفة، وا

يكون انت�ساره �ساحق������اً، يركز �رصباته بقوة 

أترن������ح، وال�رصبات تت�ساقط  وعن������ف، بداأت ا

أ�سي وكل م������كان يف ن�سفي  على وجه������ي ورا

العلوي، ها قد ب������داأت اأهوي كاأنني اأنزل يف 

أ�سقط. م�سعد.. اأهوي بقوة اللكمات.. وا

- ما بك؟

أ�س������ي وراحت  نزل������ت كلمته������ا يف فراغ را

تتدح������رج يف ه������ذه الكرة املجوف������ة الفارغة 

العميق������ة، حتدث �سوتاً قوي������اً متكرراً، ماذا 

أريد اأن  أنا بحاج������ة اإىل طبيب، ا ح�س������ل يل، ا

أ�ستطيع اأن  أتقياأ، هل اأذهب اإىل احلمام، ال ا ا

أ�ستطيع التحرك، هل  اأفعل �سيئاً، ال ا

أ�ستطيع، هناك اأ�سوات  أتقي������اأ مكاين، ال ا ا

أنها �سوتها، اأحد ما مي�سكني  تاأتيني، اأظ������ن ا

أنها ه������ي، كل �سيء حويل  وميددين، اأظ������ن ا

أو رم������ادي، ال اأدري، اأهو رمادي اأم  أبي�س، ا ا

أ�سود. أ�سود ... ا ا
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ه������و �سديق عزيز، كان قد جتاوز �خلم�س������ني حني تعرفت �إليه، وكنت يف 

�لثالث������ني، خرج من غرفة �لوالدة و�لب�سمة تعلو وجهه، �أ�رسعت �إليه، قلت له: 

»�سكر�ً لك، �أنت �أنقذت حياة زوجتي«، ربت على كتفي، ثم �ساألني عن عملي، 

وحني �أجبته، �نفعل قلياًل، ولكنه �سبط �نفعاله، الحظت عليه ذلك، ثم دعاين 

�إىل زيارته يف عيادته �خلا�سة.

ويف �ليوم �لتايل زرته يف عيادته، فور دخويل عليه قال يل: »�عذرين، البد 

أ�ستاذ �للغة  أنق������ذت حياة زوجتك، و�أنت � يل �أن �أعت������ب عليك، كيف تقول �إين �

ناقد واأديب �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

❁
د. �أحمد زياد حمبك

�أرجو لولدي �أن يكون مثله
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العربية؟ لو قال مثل هذا غريك ل�ساحمته؟، 

هممت بال������كالم، ولكن������ه ا�سرت�س������ل قائاًل: 

أنا ال ميكنني اأن اأنقذ  »اأرجوك، ال تقل هذا، ا

أنا فقط  حي������اة اأحد، احلياة مل������ك خالقها، ا

وجهت املمر�سات، وهن �ساعدنها على والدة 

ي�سرية«، ومن هنا ن�ساأت بيننا �سداقة عميقة، 

فكنت اأزوره مرة اأو مرتني يف ال�سهر. 

ولكن كان ال بد  بعد ذلك من زيارته ثالث 

�سب������وع، اإذ ما مرت 
قل يف االأ م������رات على االأ

أ�سهر عل������ى والدة ابني وعلى تعرف  ب�سع������ة ا

خر حتى وجدت كل �سيء قد  اأحدنا على االآ

تغري التغري كل������ه، ق�سدت عيادته ذات م�ساء 

كعادتي، فلم اأجد اللوحة على مدخل البناء، 

وال على باب العيادة، ك������دت اأرجع، ولكنني 

دخلت، �ساألته: »هل بعت العيادة؟«، �سحك، 

أنا ورثتها عن اأبي، ولكن ما كنت  ثم اأجابني: »ا

أنها ملكي، الي������وم هي ملكي بالفعل،  اأح�س ا

اأح�س اأين الي������وم ا�سرتيتها حقيقة«، ده�ست، 

ى باملعاجم وكت������ب اللغة وعلم  الرف������وف مالأ

ديان،  النف�س واالجتماع وال�رشيعة والفقه واالأ

لقد اأقلع عن ممار�سة املهنة، ومل يبلغ ال�ستني، 

أريد اأن يقال، كما قلت يل اأنت ذات  قال: »ال ا

رواح«، ثم اأ�ساف ممازحاً:  أنقذ االأ مرة، اإين ا

أن������ت ال�سبب يف تغيري كل �سيء يف حياتي«،  »ا

قل������ت ل������ه: »هم يقول������ون ذل������ك بعفوية، وال 

أريد اأن يقال ذلك  يق�سدون..«، قاطعني: »ال ا

طالق، يجب اأن نتقن ا�ستخدام اللغة  على االإ

تق������ان ا�ستخدامها البد من معرفة  بدقة، والإ

اأ�رصارها، وملعرف������ة اأ�رصارها البد من معرفة 

ديان واللغات، عندما نعرف بدقة  التاريخ واالأ

يام، واإذا هو عامل يف 
نتكلم بدقة«، وامتدت االأ

كادية  اللغ������ة العربية وال�رصيانية والعربية واالأ

والكنعاني������ة، اإ�ساف������ة اإىل اإتقان������ه م������ن قبل 

أيامه  ملانية، ويف ا نكليزية والفرن�سي������ة واالأ االإ

رمنية، وقد قراأ يف  خرية تعلم الكردية واالأ االأ

ديان والتاريخ واجلغرافية والفل�سفة وعلم  االأ

النف�س وعلم االجتماع.

ولكن تلك ال�سداق������ة مل تطل، فقد تويف 

بعد ب�سع �سنوات، قبل اأن يبلغ ابني ال�ساد�سة 

من عمره، �ست �سنوات فقط بدلت يف حياتي 

كث������رياً، كما بدلت يف حيات������ه، وقد مرت مر 

ال�سح������اب، كاأنها طرفة ع������ني، ولكنها كانت 

عميقة ج������داً، لي�ست �سداقت������ه معي فقط، 

ب������ل مع كل الذين كانوا يق�سدون عيادته، بل 

جممعه العلم������ي، كان ي�ستمع اإلينا، يحاورنا، 

ي������ام التي  ألن������ا، وكان يحدثن������ا ع������ن االأ ي�سا

اأم�ساها قبل الو�سول اإىل اأر�س الوطن، كان 

يحدثنا عنه������ا، ويعيد احلديث، ويفي�س فيه 

م�سرت�ساًل. 

أيام اأم�ساها، اأح�س فيها كاأنه يعوم  ت�سعة ا

يف كرة مغلقة مملوءة باملاء، مل يكن احل�سول 

على تذكرة ال�سفر �سه������اًل، فالزحام �سديد، 
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جداد يجرفه،  ب������اء واالأ ال�س������وق اإىل تراب االآ

احلن������ني اإىل اأر�س الوطن يطغ������ى عليه، مع 

أث������ريي حامل، ال يتاح  أن������ه كان يعي�س يف عامل ا ا

ر�س، حط فوق  حد، وحني هبط عل������ى االأ الأ

تراب الوط������ن، بك������ى، ذرف الدموع، �رصخ، 

اأمه هي اأول من التقى، �سمته اإىل �سدرها، 

اأح�س بدفئها وحنانه������ا، اأح�س كاأنه ال يريد 

اأن يغادر ح�سنها وهي ت�سمه، ثم �سمه اإليه 

خوال  عمام واالأ أب������وه، قّبله، حتلق حول������ه االأ ا

والعمات واخلاالت، كلهم قالوا اإنه ال يختلف 

أب������وه نف�سه كان من قبل  أبيه يف �سيء، ا ع������ن ا

قد قام بهذه الرحلة، وو�سل اإىل الوطن بعد 

مثل هذه املعاناة، وكذلك جده من قبل، قدر 

�������رصة الذي ال مفر منه هو الغربة وال�سفر  االأ

واالرحتال، ث������م الع������ودة اإىل الوطن، للموت 

أنه ما  في������ه، هكذا اأكد اجلميع، وقد توقعوا ا

جاء اإال ليموت يف اأر�س الوطن.

لك������ن اأهم من التقاه ه������و اأخوه، كان يود 

اأال يخل������ق، كان يتمنى هالك������ه، كان يريد اأن 

يظل هو الوحي������د ليكون املال������ك لكل �سيء 

خ يح�سب  وال������وارث لكل �سيء، كان ه������ذا االأ

ر�س كلها، كان  نف�س������ه الوحيد على وج������ه االأ

يظن نف�سه �سعلة النار املتقدة، واأن كل �سيء 

له، واأن النا�س جميعاً له خدم وعبيد، ولذلك 

خ م�سكل������ة بالن�سبة اإليه،  كان وج������ود هذا االأ

أي�ساً بالن�سبة اإىل  كما كان هو نف�سه م�سكلة ا

اأخيه، هك������ذا كان يحدثنا بحميمية و�سدق، 

وي�ستعي������د التفا�سيل بدق������ة، ويعيد احلديث 

غري مرة، لي�س اأمامي فقط، بل اأمام �سحبه 

�سدقاء، فقد اأ�سبحت عيادته، بعد ترك  واالأ

دباء وال�سعراء وعلماء  امل�ست�سفى، جممعاً لالأ

اللغ������ة والدين والقان������ون والفقه وال�رصيعة،مل 

تعد العيادة عي������ادة، اأ�سبحت مقراً لندوات 

تعقد يف ال�سباح وامل�ساء، ب�سورة عفوية ومن 

غري موعد، لتثار فيها ق�سايا املوت واحلياة 

وال�سعادة وال�سقاء وتبحث فيها ق�سايا خمتلفة 

يف اللغة والدين والتاريخ وعلم اللغات، كثري 

من ط������الب العلم يق�سدون عيادته، يزودهم 

بامل�سادر واملراجع، ويناق�سهم مناق�سة العامل 

املخت�������س، دعوتُه غري مرة اإىل تدوين اأفكاره 

ون�رصه������ا، مل تعجبه الفكرة، ق������ال: »يكفيني 

هم،  ن�سان هو االأ ن�س������ان باالإ احلوار، لقاء االإ

يف هذا اللقاء نح�سن التفكري، نتقن التعبري، 

هم«، كان  ن�سمع ما هو خمتل������ف، هذا هو االأ

اإميان������ه بالكلم������ة ال يتزعزع، ه������ي عنده كل 

�سيء، لي�ست �سوتاً، اإمن������ا هي علم ومعرفة 

ن�سان. وتاريخ وح�سارة ووعي، هي االإ

فجعن������ي رحيل������ه املبك������ر، وفجعني اأكر 

اأخ������وه، فور موته ا�ستوىل عل������ى العيادة، باع 

الكتب بثمن بخ�س، كان يكرهه من قبل وهو 

أنه كان ين�������رص عنه �سائعات  طبي������ب، علمت ا

�سائن������ة، يتهم������ه باجلهل، وتزوي������ر ال�سهادة، 
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جنة، وهو  واإ�سق������اط االأ

أن������ه  أق�س������م يل ا ال������ذي ا

عملية  ق������ط  اأجرى  ما 

أنه  اإجها�س، واأكد يل لو ا

فعل ل������كان جنى اأمواالً 

طائلة، لقد ترك املهنة 

يف اأوج �سهرت������ه، تركها 

بعد اأن قال عنه النا�س: 

»ه������و الطبيب الذي ما 

أة،  ماتت ب������ني يديه امرا

وال م������ات ب������ني يدي������ه 

وليد«، ح������ني علم بهذا 

ت������رك العم������ل مبا�رصة، 

وازداد ك������ره اأخيه له عندما حول عيادته اإىل 

�سدقاء، حتى اإنه اتهمه  بت�سكيل  ملتق������ى لالأ

اجت������اه معار�س ل�سيا�سة الدولة، وال�سعي اإىل 

تغي������ري نظام احلكم، ثم اتهمه بال�سذوذ، لقد 

حتول������ت العيادة من بعده ف������وراً بتوجيه من 

�ساور  اأخيه اإىل خمزن �سعبي لبيع العقود واالأ

م�س������اط واملراي������ا و�سف������رات احلالق������ة  واالأ

�سياء اليومية ال�سغرية وكل ما هو بخ�س  واالأ

الثمن مم������ا ال يزيد ثمنه على ثالثة قرو�س، 

نواع. أ االأ أردا �سناف وا أ االأ أ�سوا ومن ا

أو لقائه،  كنت اأمتنى التع������رف اإىل اأخيه ا

وق������د �سارحته بذلك يف حياته، ولكنه ن�سح 

أنني �ساأقع يف �رَصَكه اإذا  ألقاه، اأكد يل ا يل اأال ا

نه قادر على الغواية، فهو قوي  م������ا قابلته، الأ

أو املنطق، اإمنا باملظهر  التاأثري، ال باحلج������ة ا

�سلوب املخادع، وبطرق ال يعرفها  الرباق، واالأ

أنه كان مير  اإال ال�سيطان وحده، كنت اأعرف ا

به كل ي������وم يف عيادته، ولكن ما كنت اأعرف 

ن  يف اأي وقت مير، كلم������ا جئته قال يل: »االآ

أو ق������ال: »اأم�س، بعد خروجك،  خرج اأخي«، ا

 اأخي«، كان دائماً يروي يل اأن 
ّ
فوراً دخل علي

اأخاه كان ين�سح له اأن يحول العيادة اإىل حمل 

حذية، فهو يف  أو االأ لب�سة ا أو االأ طعمة ا لبيع االأ

و�سط املدينة، بل يف و�س������ط ال�سوق، قال له 

�ساخ������راً، كما روى يل: »اب������ن لنف�سك بيتاً يف 

اأ�سحابك، مو�سعك  اجلبل، وا�ستقبل هناك 
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لي�س هنا يف قلب ال�سوق«، يف اآخر زيارة قال 

قرا�س  يل: »�ساأحول العيادة اإىل حمل لطبع االأ

ال�سلب������ة«، ده�ست، نظرت اإليه غري م�سدق، 

اأ�ساف: »�ساأطب������ع عليها الكتب واملو�سوعات 

واأح������دث املوؤلف������ات، و�ساأظ������ل اأحتفظ بهذه 

�سدقاء«، كنت اأمتنى اأن اأرى  الغرفة للقاء االأ

اأخاه ذات مرة وهو �ساعد اإليه على الدرج، 

أراه وه������و يهبط عليه ل������دى مغادرته، ال  أو ا ا

ر�س،  أع������رف: هل كان يخرج له من حتت االأ ا

اأو هل كان ي�سق اجلدار ويخرج؟ مل يكن اأخوه 

بحاج������ة اإليه، ما كان يريد منه ماالً، كان يف 

كل زيارة يحاول اإقناع������ه بالعودة اإىل العمل 

يف امل�ست�سفى، وعندما كان يعمل من قبل يف 

أنه كان يقول له: »اترك  امل�ست�سف������ى، اأكد يل ا

الن�ساء يلدن كما كانت اجلدات تلد، من غري 

اإ�رصاف وال رعاية وال ع������الج«، واأحياناً كان 

يغريه با�ستبدال مولود مبولود، ورمبا حر�سه 

أنه ما كان يعرف  أك������د يل ا عل������ى قتل مولود، ا

كيف يظهر له، اأحيان������اً ياأتيه وهو يف غرفة 

الوالدة، وال يعرف كيف دخل عليه، ال يعرف 

�سبب������اً لهذا احلقد اأو هذه الكراهية، ما كان 

يخ�ساه، كان متاأك������داً اأن اأخاه ال ي�ستطيع اأن 

أي�ساً اأن  يقنع������ه ب�سيء، كما ال ي�ستطي������ع هو ا

أنه ال ميكن نفي  يفع������ل، كل منهما كان يعلم ا

أي�ساً  خ������ر، وال اإلغاء وج������وده، وال ميكن ا االآ

حدهما. حتقيق ال�سيطرة الكلية الأ

ألن������ي زوجت������ي: »وكي������ف م������ات؟«،  وت�سا

احلقيقة ال اأعرف بال�سبط كيف كان موته، 

آه  أنه را وال اأحد يعرف، حار�������س املقربة روى ا

يدخل املق������ربة ع�رصاً، وهو يحمل باقة ورد، 

أبيه، �سار معه اإىل  دّله هو بنف�سه على ق������رب ا

حيث القرب، ثم ترك������ه ورجع، ثم كان امل�ساء، 

وحلت العتمة، ومل يغادر املقربة، فتوجه حار�س 

آه م�سطجعاً  أبي������ه، فرا املقربة اإىل حيث قرب ا

بهدوء فوق الرتاب اإىل ج������وار القرب، اأحّدث 

زوجتي عن ذل������ك، فتقول: »م�سكني، مل يع�س 

يف الوط������ن �سوى �ست �سن������وات«، فاأقول لها: 

»ولكنها تعدل �ستني عاماً«.

ث������م بعد يومني حدثتها ع������ن اأخيه، فقد 

أك������رب ع�رصة رجال يف البلد،  أنه اأحد ا علمت ا

وممن يتحّكمون يف اقت�ساده، ورمبا يف الدنيا 

كلّها، وهو ال ميلك �سيئاً با�سمه، وال ر�سيد له 

يف امل�رصف، ولكن هو �رصيك لكثري من التجار 

أ�سهم كبرية  م������وال، وله ا واأ�سحاب روؤو�س االأ

يف كل الفنادق واملطاعم والبارات واملالهي، 

ب������ل يف كل �سوق وحم������ل، �ساألتني عن عمره، 
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أنا على يقني  قلت له������ا هو اأكرب من اأخي������ه، ا

أنه جاء اإىل هذا الكون قبله، وقد علمت  من ا

أنه يتمتع ب�سحة جيدة، ما يزال كالعفريت،  ا

علّق������ت: »هذا مثل ال�سيطان، الميوت«، قلت 

لها: »واأخوه  الدكتور ال ميوت، اليوم ات�سلت 

بي زوجته، ورجتني اأن اآخذها اإىل اأي طبيب 

ن�سائي، فهي حامل يف ال�سهر الثالث، وتريد 

اأن يعرف ذلك النا�س جميعاً«، قالت زوجتي: 

»لق������د اأح�سن������ت عندما اقرتح������ت عليك اأن 

ن�سمي ولدنا با�سم������ه، �ساأعتني برتبية ولدنا 

ول مثله«، اأغمغم،  ليكون الطبيب الن�سائي االأ

أنا اأقول يف نف�س������ي: »اأرجو اأن يكون فقط  وا

مثله«.

¥µ
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العوملة من منظور �سيكولوجي معا�رص......................

خ�ساب............................................ الوراثة واالإ

.................. كارهو اأنف�سهم يف مواجهة اأعداء اأنف�سهم 

.... �سورية كدية والبابلية واالآ جتليات اأدب املقاومة يف املدونات االأ

................................... اأمني اجلندي �ساعر ال�سام 

................................ بنرت وم�رصح القرن الع�رصين 

................................. اأزمة ال�سعر العربي احلديث 

................ ن�سانية  �سالمي وبناء ال�سخ�سية االإ الفن االإ

.................................... بداعية وامل�س  الطاقة االإ

حديث يف ال�سعر وال�سعراء ...................................

يقاع الكوين ................................................ االإ

................... اال�ستح�سار املقاوم يف �سعر بدوي اجلبل 

.............................................. بحث يف التاوية 

.................... مكانة العقل لدى رواد النه�سة العربية 

يف جدلية حتديث الق�سيدة ال�سعرية املعا�رصة ...........

د. حممد قا�سم عبد اهلل

د. عمر التنجي

د. خري الدين عبد الرحمن

د. علي اأبو ع�ساف

عبد الفتاح قلعه جي
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مع�سوم حممد خلف

ترجمة: اأحمد العمري
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ترجمة: رافع �ساهني

يو�سف م�سطفى

عماد اأبو فخر

تامر �سفر

جهينة علي ح�سن
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أننا نعي�ش يف ع������امل حافل بالقلق وال�سغ������وط النف�سية،  عل������ى الرغم من ا

أنه ينطوي على وعود خارقة بالن�سبة  )كما قيل باأنه ع�رص القلق والتوتر( اإال ا

للم�ستقبل، حيث عامل مت�سارع التغري، يتعر�ش لهجمة �رص�سة من حيث التقانة 

احلديثة على البيئة الطبيعي������ة، ومع ذلك باإمكاننا التحكم مب�سرينا وحياتنا 

ف�سل.  باجتاه االأ

لقد احتلت ظاهرة العوملة اهتمام املخت�سني يف خمتلف املجاالت العلمية 

اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية يف جامعة حلب.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

»العوملة من 

منظور �سيكولوجي معا�رص«

❁
د. حممد قا�سم عبد اهلل 
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م������ن اقت�ص������اد، و�صيا�صة، وتربي������ة، و�صحة، 

وثقافة، واآداب، وتكنولوجية ومعلوماتية، ملا 

آثار كثرية ومتداخلة يف حياة الفرد.  لها من ا

وقد قال جون توملين�صون )2008( اإن العوملة 

»تقع يف القلب م������ن الثقافة احلديثة، وتقع 

املمار�صات الثقافي������ة يف القلب من العوملة«، 

آثاره������ا النف�صية  فم������ا هي العومل������ة وما هي ا

واالجتماعية حتديداً؟

ماهي���ة العومل���ة: اإن نظ������رة �رسيع������ة اإىل 

أو �صوبر ماركت تدخل اإليه حيث ترى  متجر ا

أبرز ظاهرة  أنه يعرب ع������ن ا حمتوياته، ن������رى ا

من ظواهر التغ������ري االجتماعي الذي ن�صميه 

العومل������ة. تنظر في������ه فرتى ت�صكيل������ة وا�صعة 

من ال�صلع واملنتج������ات املعرو�صة، فاإذا بداأت 

أنواعاً م������ن اخل�صار  يف البقال������ة ف�ص������رتى ا

أنتج������ت يف جمتمعك املحلي،  والفواكه التي ا

أو  وكذل������ك م������ن بلدان اأخ������رى قريب������ة منه ا

بعي������دة عنه. من جهة اأخرى ف������اإن كل �صلعة 

أو مادة ا�صتهالكية نتعام������ل معها اليوم هي  ا

حم�صلة �صبكة معقدة من التفاعل والعالقات 

االجتماعي������ة االقت�صادية التي تربط �صعوب 

أنتوين  الع������امل مع بع�صها البع�������ض. وي�رسب ا

أبرز علماء االجتماع  غدين������ز )2005( )وهو ا

املعا�رسي������ن( مثاالً على ذلك القهوة فهي من 

جهة اأوىل، لي�ست جمرد �رصاب منع�س ومنبه، 

بل اإن له قيمة رمزية يف حياتنا اليومية، حيث 

أ به يومنا، ول������ه طقو�س اجتماعية حني  نبدا

يلتقي اثنان لتناوله �سوياً حيث يكونا مهتمني 

راء اأكر من �رصب القهوة  باحلديث وتبادل االآ

نف�سها )اجلان������ب االجتماعي وال�سيكولوجي 

لها(. من جهة ثانية فاإن القهوة من العقاقري 

أو املنبه������ات التي حتوي على الكافئني الذي  ا

يحفز الدم������اغ، ويتناولها الكث������ريون للتنبيه 

والعمل ل�ساع������ات طويلة، وتوؤدي اإىل التعود، 

ولكن الكثريون ال يعتربونه������ا اإدماناً، ولكنها 

يف جمتمع������ات اأخرى تعترب كالكح������ول. اإننا 

نعي�س يف عامل تزايد في������ه اعتمادنا املتبادل 

خرين اأكر م������ن اأي وقت م�سى يف  عل������ى االآ

طراف  تاريخ الب�رصية، حتى لو كانت هذه االأ

مي������ال. وبع�������س املجتمعات  بعي������دة اآالف االأ

ال تعت������رب تن������اول املاريجوانا م������ن املخدرات 

وتنظر اإىل القهوة نظرة ا�سمئزاز بل واإدمان 

)اجلانب الطبي لها(. من جهة ثالثة، فالذي 

يتناول القهوة يدخل يف جمموعة معقدة من 

العالق������ات االجتماعية واالقت�سادية املمتدة 

يف خمتل������ف البلدان، فالقه������وة من املنتجات 

التي تربط النا�س يف اأغنى البلدان واأفقرها 

يف الع������امل، فهي ت�ستهل������ك بكميات هائلة يف 
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البلدان الغنية ولكنها تزرع وتنتج يف البلدان 

الفق������رية وحتتل املرتبة الثاني������ة بعد النفط 

ك�سلعة مهم������ة يف التجارة العاملية )وهذا هو 

اجلانب االقت�سادي للقهوة(. من جهة رابعة 

فاإن للقه������وة تاأثرياً يف التنمي������ة االقت�سادية 

االجتماعية �ساأنه �ساأن املوز وال�ساي والتوابل 

وال�سك������ر والرز. فقد بداأت القهوة يف ال�رصق 

و�سط، ولك������ن ا�ستعمالها بكميات �سخمة  االأ

أ م������ع التو�سع الغربي قب������ل ما يقرب من  بدا

القرن ون�سف، وياأتي معظم ما نتناوله منها 

من مناطق يف اأمريكا اجلنوبية واأفريقيا التي 

اال�ستعماري  رث  فاالإ وروبيون،  االأ ا�ستعمرها 

آث������اره على تطور جتارته������ا. من جهة  ت������رك ا

خام�س������ة، فالقهوة من املنتج������ات التي تقف 

يف مقدمة ال�سجاالت الراهنة حول العوملة، 

ن�سان وتقوي�س  والتجارة الدولية، وحقوق االإ

البيئة، فم������ع انت�سار القهوة وتزايد �سعبيتها، 

اأ�سبح هذا املنتج »م�سي�ساً« كما اأن القرارات 

التي يتخذها امل�ستهلك������ون حول نوع القهوة 

التي يتناولها وم�سادر ابتياعها قد اأ�سبحت 

�سلوب احلياة، فقد يف�سل  ت�س������كل خيارات الأ

البع�������س تناول القه������وة الع�سوية اأو اخلالية 

أو التي جت������ري املتاجرة بها  م������ن الكافئني، ا

باأ�سل������وب »املن�سف« اأي مبوج������ب مبادالت 

أ�سعار ال�سوق كاملة ملنتجي  يجري فيها دفع ا

القهوة ال�سغ������ار يف البلدان النامية. كما اأن 

اآخرين ي�ساندون موؤ�س�س������ات »م�ستقلة« بدالً 

من �سل�سل������ة املحالت »الكربى« التي تزودهم 

بالقهوة مثل مقاهي »�ستاربك�س«. وقد يقاطع 

بع�س من يتعاطى القهوة منتجاتها من بلدان 

حم������ددة ذات �سج������ل �سيئ يف جم������ال حقوق 

ن�س������ان والعناية بالبيئ������ة )اجلانب الثقايف  االإ

والت�رصيعي(، من هن������ا يهتم علماء االجتماع 

ث������ار املختلفة للعوملة ويف  وعلماء النف�س باالآ

تزايد حدة الوع������ي لدى النا�س جتاه ق�سايا 

وم�سكالت تربز يف اأقا�سي املعمورة. اإننا نعي�س 

الي������وم يف عامل تزايد في������ه اعتمادنا املتبادل 

خرين يف �ستى املجاالت واأكر من اأي  على االآ

وقت م�سى يف تاريخ الب�رصية.

اإن هذا الرتابط بني ما هو )حملي( وما هو 

)عاملي( ظاهرة جديدة، وازدادت يف العقود 

خرية ب�سب������ب التقدم يف جماالت  الث������الث االأ

واملوا�سالت،  املعلوم������ات  وتقان������ة  االت�سال 

واأدى التطور يف �سناع������ة الطائرات النفاثة 

والناق������الت ال�رصيع������ة البحري������ة ال�سخم������ة 

التي تي�������رص االنتقال الفع������ال للنا�س وال�سلع 

عرب الع������امل، مثلما اأدت القن������وات الف�سائية 

لكرتونية اإىل �رصعة  واملركبات واالت�ساالت االإ
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توا�سل النا�س وب�سكل فوري وفعال.

ي�ستخدم علماء االجتماع م�سطلح 

�سارة  العوملة »Globalization« لالإ

اإىل العملي������ات الت������ي ت�سفي الزخم 

والكثافة على العالقات االجتماعية 

املتبادلة واملتداخلة. وقد غدت هذه 

الظاهرة وا�سعة االمتداد والتاأثري يف 

نتائجها وتداعياتها.

اأبعاد العوملة:

تزايد احلديث عن هذه الظاهرة 

خرية حيث اأ�سبحت  يف ال�سنوات االأ

أننا  �س������ارة اإىل ا حدي������ث ال�ساعة، لالإ

نعي�س يف »عامل واح������د« يتزايد فيه 

االعتم������اد املتبادل ب������ني املجتمعات 

والبل������دان. وكث������رياً م������ا ينظ������ر اإىل 

ب�سبب  )اقت�سادية(  العوملة كظاهرة 

الدور الذي توؤديه ال�رصكات العابرة 

الت������ي متتد عملياته������ا ال�سخمة  للقوميات 

وتتجاوز حدود الدول، من هنا يتم احلديث 

عن التجارة العاملية التي ات�سع نطاقها كثرياً. 

ورغ������م اأن القوى االقت�سادي������ة الكربى متثل 

أنه ال يجوز  أ م������ن العوملة، اإال ا جزءاً ال يتجزا

أنها قادرة مبفردها على توجيه  احلديث عن ا

ه������ذه العملية، فالعوملة تت�سافر فيها عوامل 

�سيا�سية واجتماعية واقت�سادية وثقافية، من 

آثاره������ا املتنوعة اجتماعياً  هنا نتحدث عن ا

ونف�سياً وثقافياً واقت�سادياً.

ثار النف�سية  قبل احلديث عن بع�������س االآ

واالجتماعية للعوملة الب������د من ذكر عواملها 

ولو باإيجاز:

أبرز عوامل  التغريات ال�سيا�سي������ة: ا  -1

العوملة انهيار االحت������اد ال�سوفيتي وا�ستقالل 

العدي������د من اجلمهوري������ات، وظهور تكتالت 
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وروبي، وظهور  دولي������ة وقارية كاالحت������اد االأ

املنظمات احلكومية واملنظمات الوطنية غري 

احلكومي������ة، ومن هذه املنظم������ات: »ال�سالم 

خ�رص« و�سبكة البيئ������ة العاملية، وال�سليب  االأ

حمر، ومنظمة العفو الدولية. االأ

تدف������ق املعلومات: ف������اأي حدث يف   -2

العامل ي�سل للجميع يف الوقت نف�سه.

ال�رصكات عاب������رة القوميات: وهي   -3

موؤ�س�سات و�رصكات ت�سن������ع ال�سلع وخدمات 

ال�س������وق يف اأكر من بل������د واحد مثل: جرال 

موتورز، وفورد، وميت�سوبي�سي، والكوكا كوال، 

والبتزا هت وغريها من الوجبات ال�رصيعة.

الجتاهات نحو العوملة:

هن������اك ثالثة اجتاه������ات نح������و العوملة: 

امل�سككون، املتعوملون، والتحوليون.

امل�سكك������ون: يرى البع�������س اأن العوملة قد 

أنها كانت منت�رصة  اأخذت اأكر مما ت�ستحقه، وا

يف املا�س������ي يف الق������رن التا�س������ع ع�رص حيث 

التجارة واال�ستثمارات العاملية فهي موجودة 

ن ولكن ب�سكل اأكر  يف ال�ساب������ق ومنت�������رصة االآ

مم������ا كان، ولتفاعل ال������دول الكبري عما كان 

عليه يف ال�ساب������ق. من جهة اأخرى فالتفاعل 

بني الدول واالقت�ساد العاملي الراهن مل يبلغ 

درجة كافية من االندم������اج والتكامل ليكون 

اقت�س������اداً عاملياً حقيقي������اً، حيث اإن اجلانب 

كرب من التب������ادل التجاري العاملي يتم بني  االأ

ثالث جمموعات اإقليمية هي اأوروبة واأمريكا 

وروبي  آ�سي������ا. وبلدان االحتاد االأ ال�سمالية، وا

وىل.كما اأن  تتعامل فيم������ا بينها باملرتب������ة االأ

االقت�ساد العاملي يف نظر هوؤالء لي�س عاملياً 

م������ن ناحي������ة نطاقه اجلغرايف ب������ل يرتكز يف 

أن�سطة مكثفة. ويرف�س هوؤالء القول  جيوب ا

باأن تقو�س دور احلكوم������ات الوطنية وتنتج 

عاملاً يهم�س فيه دورها، فاحلكومات �ستظل 

الالعب الفاعل يف الن�ساط االقت�سادي.

املتعومل���ون: يرى هوؤالء اأن العوملة ظاهرة 

آثارها با�ستمرار يف كل مكان،  واقعية نعي�س ا

أنها التاأبه بح������دود الدول، فلم تعد الدولة  وا

املفردة ق������ادرة عل������ى التحك������م باقت�سادها 

ب�سب������ب التو�سع الكبري يف التج������ارة العاملية، 

أنه������ا غري قادرة عل������ى التحكم بق�سايا  كما ا

�سواق املالية،  خارج حدودها مثل: تقلبات االأ

أنها تواجه حتديات قادمة  املخاطر البيئية، وا

م������ن منظمات اإقليمي������ة ودولية مثل االحتاد 

وروب������ي ومنظمة التجارة العاملية. من هنا  االأ

يتحدث هوؤالء عن »ع�رص العوملة«.

التحوليون: يتبنى ه������وؤالء موقفاً و�سطاً 

ب������ني االجتاه������ني ال�سابق������ني، فالعوملة قوة 
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رئي�سية كامنة وراء تغ������ريات كثرية، والنظام 

العامل������ي مير مبرحل������ة حتول كب������رية، ولكن 

من������اط القدمي������ة ظلت عل������ى حالها دون  االأ

تغيري فاحلكومات ما ت������زال حتتفظ بقوتها 

رغم االعتماد العامل������ي املتبادل، وال يقت�رص 

مر على االقت�ساد بل على جوانب احلياة  االأ

الثقافي������ة واالجتماعي������ة وال�سخ�سية كافة. 

فال������دول مل تفقد �سيادتها ب������ل اأعادت هيكلة 

نف�سها بتنظي������م اجتماعي واقت�سادي جديد 

ال ترتك������ز على م�ساح������ات جغرافية حمددة، 

أك������ر انفتاحاً  كما عليه������ا اأن تتخذ مواقف ا

وفعالية يف ظل الظروف اجلديدة.

آث����������ار ال����ع����ومل����ة ����ض���ي���ك���ول���وج���ي���ًا  ا

واجتماعيًا:

آث������ار العوملة تظهر  على الرغم م������ن اأن ا

نت������اج والتجارة  أ�سواق املال واالإ مبا�������رصة يف ا

آثارها  العاملي������ة، وو�سائل االت�س������ال، اإال اأن ا

تتغلغ������ل يف حياتنا ال�سخ�سية بق������وة بالغة. 

فالعوملة ال جت������ري يف كوكب بعيد عنا، اإنها 

حت������دث تغيريات جوهرية يف طبيعة جتاربنا 

ال�سخ�سية وحياتن������ا النف�سية واالجتماعية، 

وقد دفع ذلك اإىل احلديث عن اإعادة تعريف 

اجلوان������ب ال�سخ�سية احلميم������ة يف حياتنا 

دوار اجلن�سية اأو اجلندر،  مث������ل: العائلة، واالأ

والعالق������ات اجلن�سي������ة والهوي������ة ال�سخ�سية 

خرين ويف العمل. �سنتحدث  وتفاعلنا مع االآ

ثار: أبرز هذه االآ عن ا

1- ب������زوغ النزعة الفردي������ة: لقد كانت 

الع������ادات والتقاليد يف املا�س������ي تكبل الفرد 

ن اأكر  وتلزمه ب�سلوكيات حمددة، واأ�سبح االآ

ق������درة على تغيري م�سار حياته. فاالبن البكر 

حد املهنيني كالنج������ار اأو اخلياط �سيتعلم  الأ

أة  غالباً مهنة والده يف حياته، وكانت مهمة املرا

عمال املنزلية فكان الفرد يت�سكل يف  هي االأ

�سياق احلياة االجتماعية والتقاليد ال�سائدة، 

ن ويف ظ������ل العوملة فق������د ت�ساعدت  أم������ا االآ ا

النزعة الفردية التي تتيح لكل فرد اأن ي�سكل 

منط حياته و�سلوكيات������ه وهويته ال�سخ�سية، 

واأخذت التقاليد باالنح�س������ار وتناق�س وزن 

ال�سخ�س  واأ�سب������ح  االجتماعية«،  »الرم������وز 

ق������ادراً على اأن يختار مهنت������ه ومنط حياته. 

فقد عملت العوملة عل������ى دفع النا�س للعي�س 

باأ�سالي������ب اأكر انفتاحاً وك������رت البدائل يف 

حياتنا اليومية: مالب�س، ق�ساء وقت الفراغ، 

العناي������ة بال�سحة، وغريها مم������ا ي�ساعد يف 

ت�سكيل هويتنا ال�سخ�سية.

2- اأمناط العمل: فالعمل جوهر حياتنا 

ال�سخ�سي������ة حيث من�سي اأغل������ب وقتنا فيه، 
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من هنا يوؤثر يف تكوين �سخ�سيتنا و�سداقاتنا 

ومنط حياتنا. فقد ترك������ت التجارة العاملية 

آثاراً بالغة يف اأمناط املهن  واقت�ساد املعرفة ا

والعمال������ة. والكثري من املهن القدمية اأخذت 

بالذبول واأخذت تفق������د ن�سيبها يف ال�سوق، 

واأخ������ذت ال�سناع������ات احلديث������ة يف اإحلاق 

أو الذين ال ميلكون  البطالة بالعمال غري املهرة ا

املهارات الت������ي يتطلبها اقت�ساد املعرفة مما 

زاد من م�سكالت مثل: البطالة، واالنحراف، 

واجلرمية. يف املا�سي كانت مهنة ال�سخ�س 

ن حتتاج بع�س املهن  »ت�سمى مهنة العمر« االآ

اإىل تغيريات جوهرية يف املهارات واملوؤهالت 

الت������ي يتطلبها التطور التقني، فهناك الوقت 

امل������رن يف العمل، ودخلت الن�ساء �سوق العمل 

بكرة، وات�سعت فر�س العمل لهن واأدى ذلك 

طفال اإىل ما  اإىل اإرج������اء الزواج واإجن������اب االأ

بعد اال�ستقرار املهني، والكثري منهن ينقطعن 

جناب بدالً من  عن العمل ويعدن اإليه بعد االإ

قام������ة يف املنزل، ما دف������ع لتق�سيم العمل  االإ

داخ������ل املن������زل ويف اأدوار الزوجني من حيث 

طفال والعناية بهم. تربية االأ

أ�سهمت العوملة  الثقافة ال�سعبي������ة: ا  -3

يف تغي������ري الكث������ري م������ن العنا�������رص الثقافية 

للمجتمع������ات فالتب������ادل التج������اري وتقان������ة 

ع������الم والهجرة  املعلوم������ات واالت�س������ال واالإ

عمل������ت جميعها على انتق������ال الثقافات عرب 

احل������دود الوطني������ة للدول، م������ن هنا حتدث 

البع�س عن »نظام معلوماتي جديد«. لناأخذ 

فالم التي ن�ساهدها،  مثاالً على ذلك اأحد االأ

فق������د ي�ساهده ماليني النا�س، ويت�ساركون يف 

اأفكاره واإنتاجه يف نف�س الفرتة الزمنية، من 

جه������ة اأخرى اإن اإنتاجه م������ن مفرزات ع�رص 

التقانة واالت�س������االت احلديثة التي �ساهمت 

فيها العوملة. وتوؤثر م�ساهدة الفيلم يف �سلوك 

أ�ساليب حياتهم،  هوؤالء النا�س واأفكاره������م وا

ونحن ال نعرف يف عل������م النف�س اأن امل�ساهد 

يتوحد مع �سخ�سي������ة ما يف الفيلم ويتماهى 

م������ع انفعاالته وم�ساع������ره و�سلوكياته، وكثرياً 

ما نكت�سب هذه ال�سلوكيات من خالل التعلم 

أو النمذج������ة والتقليد. فنبكي  االجتماع������ي ا

لبكاء البطل، ونع������اين ملعاناته، ونتمثل قيمه 

واجتاهات������ه يف �سلوكنا وهك������ذا. بل اإن هذا 

�سيوؤثر يف �سلوكي������ات يومية لدينا مثل املاأكل 

وامل�������رصب واجللو�س والت������ي ت�سبح مت�سابهة 

ل������دى الكثريي������ن، من هنا البد م������ن اأن نطل 

من خالل ه������ذه امل�ساهدة على منظومة قيم 

و�سلوك ومواقف اجتماعية وثقافية �سترتك 

آثارها يف الهوي������ة الثقافية وال�سخ�سية وما  ا
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منار�سه من عادات وتقاليد، على الرغم من 

خر ومن  ثار تتفاوت من �سخ�س الآ اأن هذه االآ

خر. جمتمع الآ

آثاٌر بعيدة  4- العومل������ة واملخاطر: للعوملة ا

أبرزها ما  امل������دى يف حياة النا�س والدول من ا

ن�سميه »املخاطر العاملية« اأو »جمتمع املخاطرة 

أو املخاطر؟ ثار ا العاملي«. فما هذه االآ

• انت�س������ار املخاطر امل�سنعة: يواجه العامل 

خماط������ر خمتلفة عما واجهه يف املا�سي فمن 

املخاطر اخلارجية التي تعر�س لها: اجلدب، 

الفي�سانات  العوا�سف،  املجاعات،  الزالزل، 

الناجت������ة عن عوامل طبيعي������ة ال عالقة لها 

ن�ساين ب�س������كل مبا�رص، على الرغم  بالفعل االإ

م������ن اأن معظمه������ا نتج عن اخت������الل التوازن 

أث������ر يف الطبيعة. اإال اأن هناك  البيئي الذي ا

خماطر لي�س������ت طبيعية بل م�سنعة اأي بفعل 

الت�سني������ع والي������د الب�رصية وتعت������رب املخاطر 

البيئية وال�سحية من اأهم هذه املخاطر. فما 

هي املخاطر البيئية؟

• املخاط���ر البيئي���ة: تتجل������ى املخاط������ر 

آثارها البيئية الناجتة عن الت�سارع  امل�سنعة يف ا

ال�سناع������ي، ومل يب������ق �س������يء يف الطبيعة اإال 

ن�سان يف النمو احل�رصي،  وتتدخل فيه يد االإ

الزراعية  وامل�رصوعات  ال�سناع������ي،  والتلوث 

ال�سخمة وبناء ال�س������دود، والطاقة النووية. 

وق������د زاد القلق م������ن االحتبا�������س احلراري 

ر�س بفعل احتبا�س  الناجت عن زيادة حرارة االأ

الغ������ازات ال�سارة يف الغ������الف اجلوي، واإذا 

ا�ستم������ر الغطاء الثلجي اجلليدي يف الذوبان 

يف القط������ب فم�ستوى �سط������ح البحر �سريتفع 

وقد يجل������ب اخلطر بالتجمع������ات ال�سكانية 

التي تعي�س يف املناط������ق املنخف�سة. كما اأن 

ارتف������اع ن�سبة التلوث له اأ�رصار ج�سيمة لي�س 

يف طيور البطري������ق يف القطب بل يف الكثري 

م������ن الكائنات احلية فالفيل������ة يف انقرا�س، 

وهكذا.

�سعة  • املخاطر ال�ضحية: اإن التعر�س لالأ

ف������وق البنف�سجية ينتج عن������ه اأمرا�س جلدية 

خطرية ك�رصطان اجللد، وقد �ساعد ن�سوب 

وزون( يف الغالف  وزون )ثق������ب االأ طبق������ة االأ

مرا�س. ومن  اجلوي عل������ى انت�سار ه������ذه االأ

أّثرت و�سائل  غذية حي������ث ا ه������ذه املخاطر االأ

غذية الت������ي ت�ستعمل املبيدات  الزراع������ة واالأ

نت������اج  ع�س������اب ال�س������ارة باالإ احل�رصي������ة واالأ

التجاري الزراعي يف جمال تربية احليوانات 

التي حتقن بالهرمونات وامل�سادات احليوية، 

�سالي������ب تلحق ال�������رصر يف �سحة  فه������ذه االأ

خرية  ونة االأ ن�سان، وق������د تزاي������دت يف االآ االإ
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احلم������الت القائمة �سد املحا�سيل الزراعية 

امل�سنعة جيني������اً، وانت�سار جن������ون البقر من 

ن. أنفلونزا الطيور االآ قبل، وا

• التلوث وال�ض���حة النف�ضية: قرى كاملة 
يف الهند يعاين اأفرادها من التخلف العقلي 

واال�سطراب������ات العقلية ب�سب������ب املياه امللوثة 

التي ت�سب فيها الن������واجت ال�سناعية واملواد 

�سابة باأعرا�س  الكيماوية. لقد تزاي������دت االإ

نف�سية مثل ال�سداع واالكتئاب، ا�سطرابات 

ال�سدة بع������د ال�سدمة النف�سي������ة، و اأمرا�س 

ناجتة عن منط احلياة غري ال�سحية.

نذكر اأن اأحد علم������اء النف�س العرب قد 

ح�������رص موؤمتراً دولياً خالل ف������رتة ا�ستخدام 

النف������ط العربي ك�سالح ووقف �سخه كو�سيلة 

لل�سغ������ط، حيث يقول: فوجئ������ت اأن املوؤمتر 

يطل������ب من الع������رب امل�ساركني في������ه اإ�سدار 

ن وقفه  عادة �سخ النفط العربي الأ منا�سدة الإ

يعر�س بع�س دول العامل للربد مما يوؤثر على 

�سحته������م النف�سية، فقد رب������ط املوؤمتر بني 

النفط وال�سح������ة النف�سية للنا�س. وت�ستخدم 

ال�سيا�سة العلوم النف�سية يف عمليات جت�س�س 

راء )عمر  وغ�سل امل������خ والت�سليم ببع�������س االآ

خليفة، 2000(.

أ�س������ري اإىل العوملة وانت�سار علم  أريد اأن ا وا

النف�س. فاإذا كانت العل������وم النف�سية الغربية 

هي امل�سيطرة واملنت�������رصة يف العامل �سواء من 

نظريات نف�سية ومقايي�س واأدوات ت�سخي�س 

وعالج نف�سي م������ن مدر�سة �سلوكية ومعرفية 

وج�ستالطية وواقعية وغريها، والتي انت�رصت 

مع انت�سار املعرف������ة وا�ستهالكنا لها، فال بد 

أننا نحن العرب ن�سعى لعلم  �سارة اإىل ا م������ن االإ

نف�������س عربي، فاجلمعي������ات النف�سية واحتاد 

علماء النف�������س العرب ي�سع������ون لتكوين علم 

نف�س عربي الطابع خا�س بواقعنا وقد كرت 

خرية، والبد من  ونة االأ هذه الدرا�سات يف االآ

أنه حتى بالن�سبة للنظريات الغربية  �سارة ا االإ

جنبي������ة الت������ي ا�ستخدمت يف  واملقايي�������س االأ

أنها ت�سلح  بيئتن������ا العربية، فقد تبني مث������اًل ا

لنا بع������د تعديلها بدرجة تف������وق �سالحيتها 

عندهم. مثال على ذل������ك مقيا�س ميني�سوتا 

وجه لل�سخ�سي������ة، فقد طبق على  متع������دد االأ

أنه ي�سلح لت�سخي�س %90  الف�ساميني ووجد ا

من حاالت الف�س������ام عندنا، بينما مل يتجاوز 

ن�سب������ة جناحه يف اأمريكا )بل������د م�سدره( ال� 

�سوياء  70%. كما كانت له نتائج هامة على االأ

)حممد عبد اهلل، 2004(.

يدز،  • لق���د انت����رصت اأمرا����ض مث���ل: االإ
ال�سك������ري، ال�رصطان والت������ي ترتبط جميعها 
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بنم������ط احلي������اة ال�سائ������ع يف كل املجتمعات. 

فمجتم������ع املخاط������رة العاملي يع������رب عن اأن 

التل������وث واالحتبا�س  م�سكالت عاملي������ة مثل 

أنفلون������زا الطيور  ا احلراري واأمرا�������س مثل 

تط������رح خيارات وحتدي������ات للمواجهة حيث 

فراد واملجتمعات متعددة اجلن�سيات  تدفع االأ

�س������ارة اإىل ما تثريه  ملعاجلته������ا. والبد من االإ

أثار نف�سية مثل  هذه امل�سكالت واملخاطر من ا

القل������ق. فمجتمع املخاطرة العاملي ال يقت�رص 

على اجلانبني البيئ������ي وال�سحي بل ي�ستمل 

على تغريات يف حياتنا االجتماعية والنف�سية 

ح�سا�س  منها: تقلب اأمناط العمالة، تزايد االإ

م������ن الوظيفي، وانح�سار التقاليد  بانعدام االأ

والع������ادات على الهوية ال�سخ�سي������ة،  وتاآكل 

اأمن������اط العائلة التقليدي������ة، و�سيوع التحرر، 

قدام عل������ى الزواج مثاًل، اأ�سبح خطوة  اإن االإ

ت�سوبه������ا املخاط������ر قيا�ساً مب������ا كان عليه يف 

ال�سابق حني اعت������رب مبثابة موؤ�س�سة م�ستقرة 

ودائمة طوال العمر.

اإن خماط������ر املجتمع العاملي تنت�رص بغ�س 

النظر ع������ن الزمان وامل������كان. ومن ال�سعب 

التكهن باملهارات واخلربات املطلوبة يف جمال 

االقت�ساد املقبل، وهذه املخاطر تطال جميع 

فئات املجتم������ع وطبقاته. وانفجار ت�سرينوبل 

آثار ما تزال  ع������ام 1986 وما نتج عنه م������ن ا

ماثلة للعيان.

كرب  العومل���ة والالم�ض���اواة: اإن اجل������زء االأ

أو  من ثروة العامل يرتكز يف الدول ال�سناعية ا

املتقدمة النمو، بينما تت�س������م الدول النامية 

مب�ستوي������ات متفاوت������ة ولكنها عالي������ة الفقر 

واالنفجار ال�سكاين وتعاظم الدين اخلارجي 

وتردي م�ستوي������ات التعلي������م وال�سحة. وقد 

زادت الفج������وة بني الدول الغني������ة والفقرية 

يف بداية القرن احل������ادي والع�رصين. وي�سري 

تقري������ر التنمية الب�رصية ال�س������ادر عن االأمم 

املتحدة لعام 1999 اأن متو�سط الدخل لدى 

خم�س �سكان العامل الذين يعي�سون يف البلدان 

الغنية يزي������د 74 �سعفاً ع������ن معدل الدخل 

خلم�س ال�سكان الذي������ن يعي�سون يف البلدان 

الفقرية. ويف هذه البلدان يكون معدل النمو 

االقت�سادي دون معدالت منو ال�سكان، بينما 

جتاوزت معدالت النم������و االقت�سادي معدل 

النم������و ال�سكاين يف البلدان ال�سناعية بكثري. 

وترتك������ز اأعلى م�ستوي������ات الدخل والروة يف 

فئة قليلة من البلدان ولعبت التجارة العاملية 

دوراً حمورياً فيه������ا. وتعترب الكثري من الدول 

التجارة احلرة مفتاح������اً للتنمية االقت�سادية 

وللتخفيف من الفقر، وتعمل موؤ�س�سات دولية 
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مثل منظم������ة التجارة العاملي������ة على حترير 

اأنظمة التج������ارة وخف�س احلواجز التجارية 

بني الدول وعرب احلدود، والتي ترى اأن هذا 

طراف املتقدمة  م�رصوعاً مربحاً جلمي������ع االأ

والنامي������ة، فبينم������ا ت�ستطي������ع االقت�ساديات 

ال�سناعي������ة اأن ت�س������در منتجاته������ا جلمي������ع 

أ�س������واق العامل، فاإن الدول النامية، كما يزعم  ا

هوؤالء �ستنتفع م������ن ح�سولها على مواقع يف 

أ�سواق العامل، مما �سيوؤدي بدوره اإىل حت�سني  ا

احتم������االت اندماجه������ا يف االقت�ساد العاملي 

م�ستقباًل.

العوملة والثقافة:

لق������د اجته������د ع������دد كبري م������ن املثقفني 

ثار الثقافية  واملفكرين الع������رب يف درا�سة االآ

أو العالقة بني العوملة والثقافة. فقد  للعوملة ا

أ�سار املفكر العربي الطيب تيزيني )2008(  ا

أثارت وما  اإىل اأن ثنائي������ة العوملة والثقاف������ة ا

تزال تث������ري انتباه الباحث������ني واملفكرين منذ 

بواكري النظام العاملي اجلديد، وراحت تو�سع 

أو�ساط ال�سيا�سيني، واملعلمني،  ح�سورها يف ا

وحتى  والط������الب  والن�س������اء  والع�سكري������ني، 

اأ�سح������اب املهن احل������رة. �سوف ل������ن اأتطرق 

اإىل ه������ذه الثنائية ون�ساأته������ا ولكنني �ساأطرح 

ت�س������اوؤالت واأفكاراً مهمة عنه������ا. لقد انربى 

املفكر العربي علي القيم )2008( على طرح 

جابة عنها  العدي������د من الت�ساوؤالت حماوالً االإ

حني قال اإنه »يف زم������ن املتغريات املت�سارعة 

وثقافة العوملة يطرح ال�سوؤال التايل من ي�سنع 

الثقافة ومن ين�رصها؟ وكي������ف يتم عر�سها، 

أو اقت�سادي يتم اإعادة  وباأي منظور �سيا�سي ا

نتاج الثقافة؟ حتى اإنتاج الرتاث مل يعد اإنتاجه 

مر قبل عقود،  كمادة ثقافية متاماً كما كان االأ

عادة  بل اأ�سبح جزءاً م������ن نظام �سبه دويل الإ

نتاج، وبذل������ك ي�ستطيع املرء اأن يقول بكل  االإ

ب�ساط������ة، اإن الثقافة مل يعد ي�سنعها املثقفون 

فق������ط، ومل يعد يطورها الفنان������ون املحليون 

بل اأ�سب������ح ي�سنعها منتج������و ال�سلعة الدولية 

ومنتجو املعلومة الدولي������ة، واأ�سبح الو�سيط 

الثقايف ال������ذي يعي�سه الف������رد يف اأي جمتمع 

على ات�سال وثيق بالعامل، لي�س الو�سط الذي 

اعتمد اأن يرج������ح اإليه بل اإنه و�سط خمتلف، 

متجدد، ومتحرك، وب�رصع������ة اأكر من اإيقاع 

أ�سار اإىل الفجوة بني معطيات  املجتمع »وقد ا

ف������راد فعاًل،  الثقاف������ة وب������ني ما يعي�س������ه االأ

ويتاأثرون به«. فهل ما يعر�سه الفنانون، وما 

يكتبه الكّتاب، وما يعزف������ه املو�سيقيون، وما 

يبدع������ه املفكرون، هو م������ادة ثقافية تتفاعل 

مع معطيات البيئة لتنتج عنه ثقافة املجتمع 
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أ�سار جون  ب������كل حريته������ا واأ�سالتها؟ لق������د ا

توملين�سون )2008( اإىل اأن الثقافة هي اأحد 

أبعاد العوملة، ولكنه بنف�س الوقت حتدث عن  ا

 Multidimensionality العومل������ة  أبعاد  ا

بع������اد وثيقة ال�سلة  مركزاً عل������ى اأن هذه االأ

ن التعقيد يف  بفكرة املرتبطية املعق������دة، والأ

االرتباط������ات التي تن�سئه������ا العوملة ميتد اإىل 

الظواه������ر التي اجتهد علم������اء االجتماع يف 

ن  ف�سلها اإىل مق������والت نفكك من خاللها االآ

ن�سانية: االقت�سادية،  ب�سكل ماألوف احلياة االإ

�سخا�س،  االأ وبني  واالجتماعية،  وال�سيا�سية، 

والتقنية، والبيئية، والثقافية، تدح�س العوملة 

مثل هذا الت�سنيف ب�سكل ميكن اإثباته فمثاًل 

وزون ب�سبب ا�ستخدام  ق�سية نفاذ طبق������ة االأ

الكوروفلوروكربونات )CFCs( يف املر�سات 

أو الثالج������ات، حيث اأدى اكت�ساف  البخاخة ا

أث������ريات ه������ذه املركب������ات الكيميائية على  تا

ر�س اإىل تر�سيخ  وزون الواقي������ة لالأ طبق������ة االأ

أ�سا�سي على م�سكلة عاملية، اأي واحدة  مثال ا

تت�سمن، كما يق������ول �ستيفن يرييل »ان�سغاط 

ر�سي������ة« ويعن������ي ه������ذا اأن بع�س  الك������رة االأ

املتهم������ني الرئي�سيني )ولو كانوا غري مدركني 

لذل������ك(- اأي م�ستخدم������ي مزي������الت رائحة 

ث������اث يف املراكز  الع������رق ومر�س������ات تلميع االأ

الكثيف������ة ال�س������كان يف العامل املتق������دم- كانوا 

يحدث������ون تلوثاً ميكن اأن ي�سلب بيئة جريانهم 

الذي������ن يبع������دون عنه������م اآالف الكيلو مرتات 

على �سطح الكوكب، وبحدة تبلغ اأق�ساها يف 

املناطق القطبية، هذه امل�سكلة البيئية- التي 

آثار العومل������ة كما اأ�رصنا �سابقاً- هي  هي من ا

م�سكل������ة املركبات الكيماوية CFCs املتعلقة 

باملرتبطية يف هذا ال�سياق اجلغرايف املبا�رص، 

ولكنها مرتبطة بالكثري من الق�سايا الثقافية 

وال�سيا�سي������ة الت������ي اأدت اإىل التو�سل ملعاهدة 

حول تنظيم ا�ستخدام هذه املواد الكيماوية. 

و�سميت املعاهدة با�سم »بروتوكول مونرتيال« 

لعام 1987. لقد ربطت ق�سية املادة الكيماوية 

االقت�سادي������ة،  اخلطاب������ات  ب������ني   CFCs
خالقية، والعلمية، والقانونية،  والبيئية، واالأ

وال�سيا�سية، وب������ني بع�سها البع�س، حتى اإن 

بع�س املفكرين قد نظر اإليها كق�سية ثقافية 

يف العمق. فالتغري الثقايف الذي انطوت عليه 

أ النا�س يربط������ون بني مالمح منط  ح������ني بدا

أو التغيري الذي  حياتهم وبني النتائج العاملية، ا

�سببته يف املمار�سات الثقافية، اإذ اأ�سبح اأخذ 

حمام �سم�س فجاأة، م�ساألة حمفوفة باملخاطر 

�سابة بال�رصطان، وهو اأحد  ويرتبط بخطر االإ

املخ������اوف الرمزية الك������ربى يف العامل املتقدم 
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)ج������ون توملين�سون، 2008(. من جهة اأخرى 

فق������د ميز توملين�سون بني الثقافة وتقنياتها، 

واأن العومل������ة مهم������ة بالن�سب������ة اإىل الثقافة، 

م�سرياً اإىل اأن الع�رص العاملي نهاية احلداثة، 

واأن العومل������ة نتيجة للحداث������ة التي اعتربها 

حت������ول زماين –مكاين، ومع ذلك هناك �سك 

يف احلداث������ة العاملية وقد يك������ون غيدنز من 

أق������وى املدافعني عن تلك الروؤية للعوملة على  ا

أنه������ا امتداد عاملي للحداث������ة، وهو ما يف�رص  ا

أبداه يف كتاباته. االهتمام الذي ا

أنتوين غيدنز )2005( على اأن اأكرب  أّكد ا قد ا

ث������ار الثقافية للعوملة هو فقدان  املخاطر واالآ

الهوية ل������دى العديد من ال�سع������وب والفئات 

االجتماعية التي تزداد هام�سيتها و�سياعها، 

هلية الكامنة  وتخ�سع ملخاطر احل������روب االأ

واملتفجرة يف اأي مكان م������ن العامل. فاإ�سافة 

اإىل االنتقال ملجتمع املعلومات، و�سيادة ثقافة 

اقت�س������اد ال�سوق، ونزعة اال�ستهالك، فهناك 

ال�������رصاع الثق������ايف، على اعتب������ار اأن الثقافة 

أب������رز مظاهر  -ب������راأي البع�س- ه������ي اأحد ا

ال�رصاع بني االأمم واحل�سارات، ورغم تالزم 

خ�ساع ال�سيا�سي واالقت�سادي مع الهيمنة  االإ

الثقافي������ة، حيث ال فا�س������ل ل�سريورة العوملة 

ب������ني متغ������ريات االقت�س������اد وال�سيا�سة وبني 

الثقاف������ة والقيم، اإال ث������ورة االت�سال وال�سخ 

عالم������ي املتوا�سل مما جعل من حماوالت  االإ

االنغ������الق واالنكفاء الثقايف جمرد ردود فعل 

�سلبية وغري فاعلة.

وكيف  العوملة؟  حيال  موقفنا  م��ا 

ثارها ال�ضلبية؟ نت�ضدى لآ

جابة عن هذا  أنهي ه������ذه الدرا�س������ة باالإ ا

ال�س������وؤال من بح������ث من�سور للدكت������ور كرمي 

أ�ستاذ عل������م االجتماع يف جامعة  أب������و حالوة ا ا

ت�رصي������ن )2001(، ح������ني يق������ول »الب������د من 

التميي������ز اأوالً يف العومل������ة ب������ني كونها حركة 

مو�سوعية وم�س������رية طبيعية و�ساملة للتطور 

االقت�سادي والتجارة الدولية، اعتماداً على 

تعميم قانون القيم������ة على ال�سعيد العاملي، 

وم������ا ينت������ج عنها م������ن ح������ركات اجتماعية 

وتوجه������ات اإن�ساني������ة )مثل: حرك������ة ال�سالم 

ن�سان، ومنظم������ات حماية البيئة،  وحقوق االإ

وحماي������ة الكوكب، ومكافحة الفقر، واحرتام 

التن������وع الثقايف، وحوار احل�سارات، وحماية 

أة وحقوق الطف������ل( والتي متثل اجلانب  املرا

يجاب������ي املتفائل للعوملة، وبني من يعتربها  االإ

�������رصاً البد من الت�سدي ل������ه ب�ستى الو�سائل، 

نه يزيد  باعتباره تهديداً للمجتمع الب�رصي الأ

من البطال������ة، ويخف�س م�ستوي������ات املعي�سة 
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لدى الكثري من ال�سع������وب الفقرية، وتقلي�س 

اخلدم������ات. اإن ما ي�ستحق املقاومة فعاًل هو 

حادي اجلانب يف  هذا اجلان������ب املهيمن واالأ

العوملة والذي يكر�������س التفاوت بني ال�سمال 

غني������اء والفقراء، داخل  واجلن������وب، وبني االأ

املجتم������ع الواحد. والذي يج������ب تعريته هو 

اخلطاب التربي������ري والدعائي الذي يرى يف 

أ�سمالي������ة الليربالية تتويجاً مل�سرية التاريخ  الرا

الب�رصي وغايت������ه الق�س������وى واأن ما ي�ستحق 

اال�ستهج������ان هو املعاي������ري املزدوجة وت�سخري 

قوى  موؤ�س�س������ات املجتمع ال������دويل ل�سالح االأ

بعيداً عن معايري احلق والعدل«.

تعقيب:

يف الوقت الذي مت�سي فيه العوملة قدماً 

م������ام، تبدو النماذج ال�سيا�سية القائمة  اإىل االأ

عاج������زة ع������ن تدبري �س������وؤون الع������امل املعا�رص 

احلافل باملخاط������ر والالم�ساواة والتحديات 

الت������ي تتجاوز احل������دود القومي������ة، فلم يعد 

بو�سع احلكومات مث������اًل، اأن حتد من انت�سار 

أنفلونزا  أو ا مر�س نق�س املناعة املكت�س������ب، ا

أو اأن ت�سيطر على ظاهرة االحتبا�س  الطيور، ا

أ�سواق املال،  لذلك  احلراري، اأو على تقلب ا

ن�ساء حكم جديد حلل هذه  يدع������و البع�س الإ

امل�سكالت العاملي������ة تتعاون فيه جميع الدول 

)متع������ددة اجلن�سيات( والتي تعجز عن حلها 

وروبي  دوالً منفردة. وميكن اعتبار االحتاد االأ

واحداً من النماذج املبتكرة للرد على العوملة، 

وقد حتذو حذوه جتمعات اأخرى يف مناطق 

العامل ت�سدها روابط وثيقة.

اأنت��وين غدين��ز )2005( علم الجتماع. )ترجمة فايز ال�س��ياغ(. املنظمة العربية للرتجمة، مركز درا�س��ات الوحدة   -1

العربية. بريوت.

جون توملين�سون )2008( العوملة والثقافة. )ترجمة ايهاب عبد الرحيم(. عامل املعرفة، العدد 4ه3، )الكويت(.  -2

علي القيم )2008( من ي�سنع الثقافة. جملة املعرفة ال�سورية. العدد 533، ال�سنة46. �سفحة 404.  -3

عمر خليفة )2000( علم النف�س والتحكم. عامل الفكر، املجلد 28، �سفحة 295 الكويت.  -4

ثار الثقافية للعوملة. جملة عامل الفكر العدد 29، �سفحة 167. الكويت. كرمي اأبو حالوة )2001( الآ  -5

طيب تيزيني )2008( الثقافة العربية وموقعها من العوملة. جملة املعرفة ال�س��ورية، العدد 535، ال�س��نة 47. ال�سفحة   -6

.35

حممد عبد اهلل )2004( تلوث العقل وتلوث البيئة. جملة الرتبية، العدد 150 ال�سنة )33(، �سفحة 216. قطر.   -7

املراجـــع :
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مقدمة

أي������ام اأر�سطو )384 – 322 ق.م( وحتى نهاي������ات القرن ال�سابع ع�رش  من ا
ن�سان يُختزل  �سادت ب������ني العلماء نظرية اجلنني الكامل القزم ومفادها اأن الإ

بكامل������ه يف املاء املنَوي للرجل يف �س������ورة اإن�سان �سغري جداً، ثم ينمو يف رحم 

�سالمي قدم  أة بعد اجلماع حتى حتني الولدة. علماً اأن الرتاث العربي الإ املرا

من������ذ القرن ال�سابع امليالدي ت�سوراً قريباً م������ن الفهم العلمي املعا�رش )انظر 

6، �ص 9(.

باحث واأ�ستاذ جامعي يف علم النف�س.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

خ�صــــــــاب الوراثــــة والإ

❁
د. عمر �ألتنجي
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أة �جلنني �لكامل �لقزم     منو �جلنني يف رحم �ملر�

    يف �ملاء �ملنوي

)عن د. كف الغزال(

ومع ب������زوغ �لقرن �لثامن ع�������ر ��ستمر 

جه������زة �لعلمية،  تطور �لعل������وم وتطوي������ر �لأ

فتو�لت �لكت�ساف������ات �لعظيمة �لتي حققها 

عدد من �لعلم������اء �أمثال غر�ف و�سبالنز�ين 

وفان بندن وهام وليفوينهوك �لذين �كت�سفو� 

أة و�حليو�ن  دور كل م������ن �لبوي�سة عن������د �ملر�

�ملن������وي للرجل يف ت�سكل �جلنني. كما تو�سل 

آلية �نتقال �ل�سفات من  �لعلماء �إىل حتديد �

بناء ح�سب قو�نني �لور�ثة.  باء �إىل �لأ
�لآ

الوراثة وموادها

توؤثر يف من������و �لفرد ويف تكّون �سخ�سيته 

جمموع������ة عو�مل متكامل������ة مت�سافرة ميكن 

:
)1(
حتديدها كما يلي 

1- �لور�ثة )و�سنتكلم عنها ب�سكل خا�ص 

بعد قليل(،

2- �لو�سط �ملحيط، وينق�سم �إىل:

اأ- و�سط طبيعي: ماقبل الوالدة )ع�سوية 

م وما يوؤثر فيها(، ومابعد الوالدة )ظروف  االأ

منو الطفل الطبيعية وال�سحية والغذائية(،

ب- و�سط اجتماع������ي )املجتمع بثقافته 

وعاداته وتقاليده وموؤ�س�ساته وعالقاته(،

�������رصة، املوؤ�س�س������ات  م، االأ 3- الرتبي������ة: االأ

الرتبوية والتعليمية،

4- الن�ساط الذاتي )ينمو الفرد وتتكون 

�سخ�سيته بح�سب الن�ساط الذي ميار�سه(.

حتوي كتب علم النف�س الكثري من الكالم 

ع������ن تاأثري عامل الوراثة )Heredity( على 

تك������ّون الفرد وت�س������كل �سخ�سيت������ه، لكنها ال 

أ�سا�س علمي من معطيات  ت�ستن������د دائماً اإىل ا

عل������م الوراثة اأو اخلارط������ة الوراثية التي متَّ 

حتديده������ا موؤخ������راً. لذلك يُعت������رب اأي كالم 

�سا�س غ������رَي علمي، ولو كان  يتج������اوز هذا االأ

يعتم������د عل������ى معطيات اإح�سائي������ة خمادعة 

ت�س������ري اإىل النتائ������ج احلا�سل������ة وال تدل على 

�سباب. لهذا ال�سب������ب جند من ال�رصوري  االأ

البدء بتحديد املفهوم من الوراثة.

يرث الفرد نوعني م������ن ال�سفات: النوع 

ب������اء ح�سب قوانني  ول منه������ا يرثه من االآ االأ

الوراث������ة، وهو يت�سمن ال�سف������ات اجل�سمية 

ال�سكلية كلون العينني والب�رصة وال�سعر ونوع 



خ�صــــــــاب الوراثــــة والإ

2002009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

نف والفم  ال�سع������ر ومالمح الوجه ك�س������كل االأ

وبني������ة اجل�سم وم������ا �سابه ذل������ك، كما يرث 

مرا�س مثل ال�سكري والناعور. اأما  بع�س االأ

ال�سف������ات واخل�سائ�س النف�سي������ة والعقلية 

مثل »الذكاء« و»العدوانية« و»غريزة التملك« 

التي ي�سيع االعتق������اد بوراثتها فال يوجد اأي 

�سا�س  ن ح�سب االأ دلي������ل على وراثتها حتى االآ

العلمي املذكور اأعاله. 

الن������وع الثاين م������ن ال�سف������ات يرثه الفرد 

أْي ما هو م�سرتك بني جميع  �س������الف، ا من االأ

اأفراد النوع الب�������رصي، وهو يت�سمن ال�سفات 

ع�ساء من  جهزة واالأ أو البنيوية كاالأ الهيكلية ا

مثل القلب والكبد والهيكل العظمي والرئتني 

أ�������س وما �سابه ذلك، اإ�سافة اإىل  واليدين والرا

 )Capabilities( ولية عدد من القابليات االأ

الت������ي ميكن اأن تتحق������ق اإذا من������ا الطفل يف 

والثقافية  والرتبوي������ة  االجتماعية  ال�������رصوط 

املنا�سب������ة، كقابلي������ة التعلم وامت������الك الكالم 

والتوا�س������ل والوقوف وال�سري �ساقولياً و�سبط 

 .
)1(

خ������راج وقابلية العمل واكت�ساب اخلربة  االإ

أو  أما اإذا كانت الظروف املذكورة غري موؤّمنة ا ا

غري منا�سبة فاإن هذه القابليات لن تتحقق، اأي 

اإن الفرد �سيُحرم من اإمكانيِة حَتقق اإن�سانيته. 

ويع������ود وجود هذه القابلي������ات اإىل اأن الطفل 

أ�سالف������ه اإمكانية امتالك  املعا�رص ي������رث من ا

ق�رصة خمي������ة )Cortex( يف اأعل������ى م�ستوى 

، وال يختلف 
)2(

من تطوره������ا وقابليتها للعمل 

مكانية ب�رصف النظر عن  طفال يف هذه االإ االأ

اللون والع������رق والثقاف������ة واملعتقد واجلن�س، 

وكل من يقول غري هذا الكالم اإمنا ينطلق من 

مواقع عرقية عن�رصية غري علمية.

�سالف  ب������اء واالأ تنتقل ال�سف������ات من االآ

حف������اد بالوراث������ة من خالل  بن������اء واالأ اإىل االأ

املواد املوجودة يف اخلاليا الوراثية الذكرية 

أل������ف امل������واد الوراثي������ة من  نثوي������ة. وتتا واالأ

ومورثات   )Chromosomes( �سبغي������ات 

.)Genes(
ال�سبغي������ات: ه������ي ج�سيم������ات �رصيطية 

�سغ������رية قامتة اللون م������ن جزيئات احلم�س 

 DNA وك�سجني النووي الريبي منقو�س االأ

، وهي موجودة يف نواة اخللية. ولكل نوع من 

الكائنات احلية ع������دد حمدد من ال�سبغيات 

يف اخللية الواح������دة. وعدد هذه ال�سبغيات 

يف اخللي������ة الب�رصي������ة 46 �سبغي������اً. ومبا اأن 

ال�سبغي������ات توج������د اأزواجاً، فف������ي كل خلية 

ب�رصية 23 زوجاً من ال�سبغيات حتمل عدداً 

هائ������اًل من املورثات يُق������در بحوايل 35 األف 

مورثة ح�سب اخلارطة الوراثية.
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يُ�سمى اأحد اأزواج ال�سبغيات »ال�سبغيان 

نهما يحمالن عدداً من املورثات  اجلن�سيان« الأ

منه������ا املورث������ات التي حت������دد جن�س اجلنني 

أنثى. وي�سم������ى ال�سبغيان  أو ا اإْن كان ذك������راً ا

 X اجلن�سي������ان ا�سطالح������اً: ال�سبغي املوؤنث

وال�سبغي املذكر Y. وميل������ك الذكر �سبغياً 

م������ن كٍل من النوع������ني XY ، يف حني متلك 

 .XX نث������ى �سبغيني متماثلني م������ن النوع االأ

خرى من  زواج االثنان والع�������رصون االأ أم������ا االأ ا

ال�سبغي������ات فهي حتمل مورثات غري مت�سلة 

باجلن�س.

نثى واخللية الذكرية  مَتُّر كل من بوي�سة االأ

)النطفة( مبرحلة ت�سم������ى مرحلة االنق�سام 

اخللوي حني تنف�س������ل اأزواج ال�سبغيات اإىل 

مفردات، ويبقى يف اخللية �سبغي واحد من 

أل������ف كل خلية جرثومية �سغرية  كل زوج، فتتا

)عرو�س Gamete وجمعها اأعرا�س( من 23 

�سبغياً.

أنثوية على  حتت������وي كل خلية جرثومي������ة ا

 ،X اأح������د ال�سبغي������ني اجلن�سيني م������ن النوع

أم������ا اخلاليا اجلرثومي������ة الذكرية فمنها ما  ا

يحت������وي على ال�سبغ������ي X ومنها ما يحتوي 

على ال�سبغي Y. وحني التلقيح تتحد خلية 

أنثوية، فتتحد  جرثومية ذكري������ة مع خلي������ة ا

خرى  جمموعت������ا �سبغيات كل منهم������ا مع االأ

املقابل������ة لتوؤلف م������ن جدي������د 23 زوجاً من 
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ال�سبغي������ات يف بوي�س������ة ملقحة ه������ي اأ�سل 

الفرد الب�رصي اجلديد. ونتيجة لهذه العملية 

يتلقى كل فرد ن�سف �سبغياته ومورثاته من 

أبويه. كل من ا

اإذا لقح������ت خلية جرثومي������ة ذكرية )من 

 X ب( حتت������وي على ال�سبغ������ي اجلن�سي االأ

م( الت������ي حتتوي  نثوية )م������ن االأ اخللي������ة االأ

عل������ى ال�سبغي X كان������ت النتيجة XX، اأي 

أم������ا اإذا لقحت  أنثى. ا اإن اجلن������ني �سيك������ون ا

خلي������ة جرثومية ذكرية حتتوي على ال�سبغي 

نثوية التي حتتوي على  اجلن�سي Y اخللية االأ

ال�سبغي X ف�ستك������ون النتيجة XY، اأي اإن 

اجلنني �سيكون ذك������راً. يعني هذا اأن اخللية 

اجلرثومي������ة للرجل هي امل�سوؤولة عن حتديد 

أنثى. أو ا جن�س اجلنني ذكراً ا

يبلغ عدد املورث������ات يف اخللية الواحدة 

آنفاً، وهي  ح������وايل 35 األف مورثة كما ذكرنا ا

الوحدات الوراثية احلقيقية، اأي هي احلامل 

احلقيقي لل�سفات واخل�سائ�س التي تنتقل 

بالوراثة. واملورثات هي حزم كيميائية معقدة 

من جزيئات احلم�س النووي الريبي منقو�س 

أل������ف منه������ا  وك�سج������ني DNA الت������ي تتا االأ

أي�ساً. وت�سب������ط املورثات اإنتاج  ال�سبغي������ات ا

اخلمائ������ر )Enzymes(، وه������ي بروتينات 

نتاج خمتلف املواد ال�رصورية حلياة  �رصورية الإ

اخللية ومنوها. وهكذا، تتحكم املورثات يف 

ن�سجة ال�رصورية لبناء خمتلف  أنواع االأ تكوين ا

أن�سجته عن طريق  اأع�ساء اجل�سم واأجهزته وا

�سبطها للخمائر وتاأثريها يف تفاعل اخلاليا. 

وعل������ى اعتبار اأن ال�سلوك يتاأثر ببع�س املواد 

الكيميائي������ة فاإن املورثات له������ا بالتايل تاأثري 

أي�ساً. عليه ا

املتو�سع������ة  املورث������ات  أزواج  ا وحت������دد 

ن�سان  عل������ى ال�سبغيات املتقابلة �سف������ات االإ

وخ�سائ�سه يف هيئة برامج وتواقيت لتحقيق 

كل �سفة من �سفات الفرد املوروثة يف موعد 

حمدد من حلظ������ة التلقيح حتى وفاة الفرد. 

بوين  فاإذا كانت املورثت������ان املوروثتان من االأ

متماثلتني ظهرت ال�سفة على االبن، لكنهما 

كث������رياً م������ا ال تكون������ان متماثلت������ني، فت�سبح 

 )Dominant( غالب������ة  مورثة  اإحداهم������ا 

أو متنحية  تَظهر �سفته������ا، واأخرى مغلوب������ة ا

)Recessive( تَكمن �سفتها التي قد تظهر 

أو اأحف������اده، وي�سمى  يف بع�������س اأوالد الفرد ا

أو النمط  جمموع ال�سفات الغالبة بالنموذج ا

.)Phenotype( الظاهر

)Fertilization( خ�ساب االإ
نث������ى حني والدتها  يك������ون يف مبي�سي االأ

ح������وايل 200 األف بوي�سة يَ�سمر اأغلبها قبل 

ألفاً،  البل������وغ، وال يبقى منها �سوى حوايل 30 ا
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ين�سج منها حوايل 400 بوي�سة فقط خالل 

نثى التي متتد  مّدة اخل�سوبة اجلن�سي������ة لالأ

من البلوغ وحتى �سن الياأ�س ح�سب الربنامج 

الوراث������ي. والبوي�سة هي اأكرب خلية يف ج�سم 

نثوية. أة، وهي اخللية اجلن�سية االأ املرا

 )Ovum( نثى بوي�سة واحدة وتفرز االأ

كل �سهر قمري )حوايل 28 يوماً(، وهي مدة 

با�سة يف منت�سف  أ االإ ال������دورة ال�سهرية. تبدا

ال������دورة اأي يف الي������وم الراب������ع ع�������رص منها، 

ويق������وم املبي�س������ان )Ovaries( باحلف������اظ 

أ  أكيا�س خا�س������ة،  فيبدا عل������ى البوي�س������ة يف ا

 ، )Uterus( اال�سرتوجني يف ا�ستثارة الرحم

ويرتفع م�ستوى هرمون الربوج�سرتون وذلك 

لتهيئة الرح������م للقيام با�ستع������دادات خا�سة 

أما اإذا  لتدعي������م البوي�سة اإذا متَّ تلقيحه������ا. ا

مل يح������دث التلقيح فاإن ا�ستع������دادات الرحم 

ال تعود الزم������ة فت�سقط مع بع�س الدم على 

أو الطمث دلي������اًل على اأن  �سورة احلي�������س ا

احلمل مل يحدث، وتتك������رر هذه العملية مرة 

كل �سه������ر )الدورة ال�سهرية(. وتتوقف عملية 

با�س������ة طوال فرتة احلمل، ويكون احتمال  االإ

ر�ساع، وهذا هو �سبب  أثناء االإ حدوثها نادراً ا

عدم احلمل خالل هذه الفرتة.

فال������وب  قن������اة  اإىل  البوي�س������ة  تنتق������ل 

)Uterine Tube( التي يبلغ طولها حوايل 

10 �س������م، وتبقى فيها م������دة 12 – 24 �ساعة 

حتى تعربها باجت������اه الرحم، وت�ستغرق هذه 

أيام. ف������اإذا مت تلقيحها  الرحلة م������ن 3 – 7 ا

أثناء وجودها يف قناة فالوب اأنتجت جنيناً،  ا

أم������ا اإذا مل تتلق������ح خ������الل 24 �ساع������ة فاإنها  ا

فرازات الرحمي������ة. اأما رحم  ت�سقط م������ع االإ

أة )Uterus( فهو ي�سبه ثمرة الكمرى  امل������را

املقلوب������ة، بل اإن حجمه يناظر حجمها، لكنه 

قاب������ل لالت�س������اع والكرب ح�س������ب منو اجلنني 

فيه.

أو النطاف  تبداأ اخلاليا اجلن�سية الذكرية ا

)Sperms( عن������د الرج������ل بالت�س������كل منذ 
البلوغ ح�سب الربنامج الوراثي. وي�سل طول 

احليوان املنوي اإىل 60 ميكروناً، ويتكون من 

ثالثة اأجزاء هي راأ�س )5 ميكرونات( وجزء 

متو�سط )5 ميكرونات( وذيل )50 ميكروناً( 

أو ال�سائل  )4، �س 12(.  ويحتوي ماء الرجل ا

املن������وي املندف������ق على ح������وايل 300 – 500 

مليون نطفة )متو�س������ط القذفة( وعلى مادة 

الربو�ستاغالندين التي ت�ساعد النطاف على 

التدفق واحلرك������ة وت�سبب تقل�سات يف رحم 

امل������راأة مما ي�ساعد على اإزكاء العملية بهدف 

ا�ستم������رار النوع وعلى نقل احليوانات املنوية 
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خ�ساب  عرب املهبل وعنق الرحم اإىل مكان االإ

يف قناة فالوب، في�سلها حوايل 250 حيواناً 

منوياً فقط.

أيام بعد  خ�س������اب خالل ثالث������ة ا يت������م االإ

اجلماع، حيث تندفع النطاف باجتاه البوي�سة 

لتبلغه������ا اأ�رصع واأقوى نطفة وتخرتق جدارها 

وتلت�سق نواتاهم������ا. علماً اأن حجم احليوان 

املنوي يبلغ حوايل 40/1 من حجم البوي�سة، 

وهو يفقد ذيله خارج جدار البوي�سة حلظة 

اخرتاق������ه، فيحدث تغ������ري �رصي������ع يف غ�ساء 

البوي�س������ة، حيث تنغلق جميع نقاط ال�سعف 

فيه، مما مينع بقي������ة النطاف من اخرتاقه، 

 Zygote )وتت�سكل البوي�سة امللقحة )الزيج

التي حتمل برنامج اإنت������اج اجلنني، وتتحدد 

ال�سفات الوراثية الت������ي �ستهيمن يف الكائن 

أم������ا اإذا مل توجد بوي�سة  الب�������رصي اجلديد. ا

يف قناة فالوب وقت القذف فاإن احليوانات 

أربعة  املنوية ت�سعف بعد يومني ومتوت بعد ا

أيام وال يحدث احلمل. ا

نثى بوي�س������ة واحدة يف كل دورة  تنتج االأ

أم������ا اإذا مت اإفراز  �سهري������ة كما ذكرنا اأعاله، ا

بتا بحيوان������ني منويني فقد  بوي�ست������ني وُخ�سِّ

 Fraternal( ينتج من ذل������ك توءمان اأخوان

twins( يك������ون ال�سب������ه بينهما مث������ل ال�سبه 

خرين، وهم������ا ال يتطابقان  خ������وة االآ ب������ني االإ

أما  بال�رصورة يف اجلن�س والرتكيب الوراثي. ا

اإذا جنح حيوان منوي يف اإخ�ساب البوي�سة، 

وب������داأت عملي������ة انق�سام البوي�س������ة امللقحة، 

وانف�سل ن�سفاها ع������ن بع�سهما، ف�سيتكون 

نتيجة ذلك كائنان ي�سبحان توءمني متماثلني 

)Identical twins( ي������كاد ال�سبه بينهما 

يك������ون تاماً )5، �س 74(، فهما يتطابقان يف 

الرتكيب الوراثي.

با�سة  وب�سبب �سعوبة حتدي������د موعد االإ

لكل �سي������دة، وبالتايل �سعوب������ة معرفة تاريخ 

تلقي������ح البوي�س������ة، يقوم الطبي������ب بتحديد 

موع������د الوالدة بناء على موع������د انتهاء اآخر 

أ�سبوع يف  دورة �سهرية، وهذا يعن������ي اأن اأول ا

آخ������ر دورة �سهرية  أ�سبوع بداية ا احلم������ل هو ا

.
)8(

لها 

جناب وجب  أة تري������د االإ اإذا كان������ت امل������را

عليه������ا اأن ت�ستعد لذل������ك نف�سي������اً وج�سدياً 

ب�س������كل م�سبق. يجب عليه������ا اأن متتنع متاماً 

أو اأدوية اإال باإ�رصاف  أية عقاق������ري ا عن تناول ا

الطبي������ب املخت�س، حتى ل������و كانت م�سكنات 

�رصاف  عادي������ة، ويج������ب اأن تبقى حت������ت االإ

 ،)Pregnancy( الطبي طوال فرتة احلمل

أية  ويجب اأن متتنع عن التدخني وعن تناول ا
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كحولي������ات قبل بداية احلم������ل وحتى نهايته 

ر�ساع حتى تك������ون �سحتها العامة  أثناء االإ وا

موؤهلة ال�ستقبال احلمل، وحتى ت�سمن النمو 

أو الر�سيع. ال�سليم للجنني ا

طعمة التي  م تن������اول االأ ويجب عل������ى االأ

ن  حتت������وي على ن�سبة كبرية م������ن احلديد، الأ

اجلنني يحتاجه لتكوين خاليا الدم احلمراء. 

طعم������ة التي حتتوي عل������ى احلديد هي:  واالأ

اللح������وم احلم������راء اخلالي������ة م������ن الدهون، 

�سماك، والعد�س  وحلوم الطيور والدواجن واالأ

وال�سبانخ. كما يجب اأن تتناول قدراً كافياً من 

الربوتينات ال�رصورية لنمو اجلهاز الع�سبي 

للجنني كي ت�سمن منوه العقلي ال�سليم فيما 

بعد.

ويت�سمن اال�ستعداد النف�سي للحمل قبول 

نث������ى بنف�سها وبجن�سه������ا والر�سا بدورها  االأ

كزوجة واأم حام������ل واأم مربية، وا�ستعدادها 

لتحم������ل اأعب������اء ه������ذه امل�سوؤولي������ات. وال بد 

من �سم������ان ا�ستعداد الزوج������ني معاً لتحمل 

جناب حتى ال تعرت�س  م�سوؤوليات احلمل واالإ

أية  منو اجلن������ني اأو حياة الطفل فيم������ا بعد ا

م�س������كالت، ويت�سمن ه������ذا اال�ستعداد رغبة 

ون�سجهما  جن������اب  باالإ ال�سادقة  الزوج������ني 

اجل�سم������ي والعقلي واالنفع������ايل واالأخالقي 

الالزم لذلك.

م احلام������ل اإىل َق������در وافر  وحتت������اج االأ

م������ن املعلوم������ات عن احلي������اة اجلن�سية وعن 

جن������اب وتربية الطفل. وال يجوز  احلمل واالإ

ف������كار ال�سائعة التي قد ال  االعتماد على االأ

أو الرجوع اإىل اخلرافات وما  تكون علمي������ة، ا

أنه من امل�سلمات، بل ال بد من الِتما�س  يُعتقد ا

امل�س������ادر العلمي������ة الدقيقة الت������ي تزودها 

بجمي������ع املعلوم������ات الالزمة ل������كل اأم قررت 

طباء  جناب، وهذه امل�سادر هي االأ الزواج واالإ

املخت�سون وامل�ستو�سفات احلكومية املنت�رصة 

والكت������ب العلمية املوثوقة. وم������ن ال�رصوري 

اأن يك������ون الزوج اأي�ساً على اطالع على هذه 

املعلومات.

�ضذوذ الت�ضكل اجلنيني

أث������ر املورث������ات بالعوام������ل املحيطي������ة  تتا

أم اإ�سعاعية.  أم فيزيائي������ة ا كيميائية كان������ت ا

أو ت�سوه يط������راأ على املورثات  واإن اأي تغ������ري ا

أثره بال�رصورة  أو ال�سبغي������ات فاإنه �سي������رتك ا ا

على تك������ون اجلنني وعلى �سفات������ه احلالية 

أو امل�ستقبلي������ة. واملثال ال�سهري على ذلك هو  ا

 )Down's Syndrome( »داون«  تن������اذر 

امل�سه������ور باملنغولية، وه������و �سكل من التخلف 

العقلي الناجم عن �سذوذ �سبغي. فقد بينت 

التحلي������الت الوراثي������ة اأن امل�ساب������ني بتناذر 
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داون ميلك������ون �سبغي������اً اإ�سافياً، ويكون عدد 

ال�سبغي������ات لديه������م 47 �سبغي������اً. فبدالً من 

الزوج احل������ادي والع�رصين م������ن ال�سبغيات 

ميل������ك هوؤالء 3 �سبغيات، اثنان موروثان من 

بوين مل ينف�سال قبيل التلقيح، وثالث  اأحد االأ

خ������ر )3، �س 84 – 89(. ويبدو  ب االآ من االأ

اأن ال�سبغي الزائد يعي������ق التحقق املفرت�س 

لل�سفات التي حتمله������ا مورثات هذا الزوج 

من ال�سبغيات، ويذكر اأغلب الدار�سني لهذه 

الظاهرة اأن حمل املراأة يف عمر متاأخر بعد 

ربعني قد يكون هو ال�سبب يف ظهور تناذر  االأ

داون ب�سبب نق�س اأهلي������ة ع�سويتها لتحّمل 

اأعباء احلمل.

ويذك������ر خّمول حالة ثالثي������ة ال�سبغي ال� 

21 من النوع YXX ت�سمى تناذر كالينفلرت، 

نثوي  حيث يتك������رر ال�سبغ������ي اجلن�س������ي االأ

X ل������دى الذكر، مم������ا يولد �سف������ات تتمثل 
طراف والنحول  ب�سغر اخل�سيتني وطول االأ

والعق������م وانخفا�س معدل الذكاء وا�سطراب 

أم������ا اإذا تكرر ال�سبغي الذكري  ال�سخ�سية. ا

Y وكانت الثالثية من النوع YYX ف�ستظهر 
�سفات ذكرية مفرط������ة. اإال اأن املوؤلف حّذر 

من الت�رصع بتعميم هذه احلالة على ال�سفات 

ال�سلوكية، وافرتا�س اأن اأ�سحاب هذه احلالة 

�سيكونون من املجرمني )7، �س 49(.

نزمي قد  ويف بع�������س ح������االت نق�������س االإ

ميني امل�سم������ى فينيل  يرتاك������م احلم�������س االأ

اأالن������ني بكميات كب������رية يف اجل�س������م ويظهر 

مر�س الفنيل كيتون مما يتطلب اتباع حمية 

بروتني �سديدة، فيعاين امل�سابون بهذا املر�س 

من التخلف العقل������ي، ويتميزون عادة ب�سعر 

أ�سق������ر وعينني زرقاوي������ن وح�سا�سية جلدية.  ا

نزمي ت�سمى  ويف ح������االت اأخرى من نق�س االإ

لبينو، فيعاين  االبي�سا�������س يظهر مر�������س االأ

امل�س������اب بهذا املر�س من نق�س يف امليالنني 

يولد تبايناً يف ل������ون اجللد مما يفر�س على 

املري�س عدم التعر�������س لنور ال�سم�س خ�سية 

التاأذي.

أ عل������ى  اإال اأن بع�������س التغ������ريات تط������را

النموذج الوراثي املتوقع نتيجة ظهور �سفات 

 )Mutations( أو نتيجة طفرات متنحي������ة ا

أثن������اء تكون اجلن������ني مما قد  يف املورث������ات ا

ي������وؤدي اأحيان������اً اإىل حاالت العي������وب املخية 

ن�سجة  واال�سطراب يف تكوي������ن اخلاليا واالأ

ع�ساء. وقد يحدث اأحياناً اختالف بني  واالأ

م وف�سيلة دم اجلنني من حيث  ف�سيلة دم االأ

أو الريزو�سي Rh، فاإذا كان  العامل الري�سي ا

أو  بوين، ا أو �سالباً عند االأ هذا العامل موجباً ا
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م موجباً وعن������د اجلنني �سالباً،  كان عن������د االأ

أما اإذا ورث اجلنني من  فال توج������د م�سكلة، ا

م �سالباً  أبي������ه عاماًل موجب������اً وكان عن������د االأ ا

ف�سيحدث تعار�س بني الف�سيلتني مما يوؤدي 

اإىل م�ساعف������ات قد ت�سب������ب التخلف العقلي 

جها�س. غري اأن  أو االإ أو العم������ى ا أو ال�سل������ل ا ا

الطب احلديث اأ�سبح باإمكانه اليوم معاجلة 

م حقنة معينة ت�سمن  هذه احلالة باإعطاء االأ

�سالمتها و�سالمة اجلنني.
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أثارته������ا ال�شبكات  لع������ل كثري منا ال ي������زال يذك������ر ال�شجة الهائل������ة التي ا

آلتها الدعائية واال�شتخباراتية والتنظيمية على امتداد  ال�شهيوني������ة وعممتها ا

العامل عندما ان�شق الكاتب الرو�شي اليهودي �شوجلن�شتني- الذي تويف موؤخراً 

و�شارك الرئي�س الرو�شي وكبار قادة رو�شيا قي جنازته وتكرميه، عن االحتاد 

أن������ه اأعظم اأبطال  ال�شوفيت������ي ال�شابق. �شورت تل������ك احلملة �شوجلن�شتني وكا

ن�شان قي الع������امل، واعتربته اأعظم عبقرية  احلري������ة واملدافعني ع������ن حقوق االإ

 ناقد واأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.
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أدبي������ة عرفتها الب�رشية على امتداد  فكرية وا

الق������رن الع�رشي������ن، بل وعلى امت������داد قرون 

ورو-  عدي������دة �سبقته. لقد وظ������ف الغرب الأ

اأمريكي اأجهزته و�سبكاته وم�ؤ�س�ساته  

آن������ذاك لتعزيز هذه ال�س�رة وت�سخيمها  ا

وتلميعه������ا على نح� �سدي������د املبالغة، م�ظفاً 

م�قف������اً ر�سمت������ه �سبكة �سهي�ني������ة لكاتب يف 

دب من  خدمة هدف �سيا�سي ل عالقة له بالأ

أو بعيد، ه� ت�س�يه الحتاد ال�س�فيتي  قريب ا

ال�سابق وتدم������ره، وحتقيق خط�ة وا�سعة يف 

املخطط ال�سهي�ين للهيمنة على العامل.

أث������ارت الدوائ������ر ال�سهي�نية  م������ع ذلك، ا

واليه�دية يف العامل عا�سفة ق�ية من الغ�سب 

�سد كتاب �س�جلن�ستني اجلديد املعن�ن )200 

�سنة معاً(، حتى قب������ل اأن يرتجم الكتاب اإىل 

اللغة الجنليزية �سعى الكتاب اإىل تفكيك ما 

ا�ست�سعره الكات������ب من تعاظم مت�سارع لنقمة 

عاملية عل������ى اليه�د، بعدما اأوغلت ال�سبكات 

أبرزها  ال�سهي�ني������ة املهيمنة على دول كثرة ا

ال�ليات املتحدة يف غ������رز خمالبها يف عنق 

العامل. وهكذا حتدث �س�جلن�ستني عن ن�عني 

ول ه������م اليه�������د ال�سهاينة  من اليه�������د: الأ

واملتدين�ن، وه�ؤلء ينظر �س�جلن�ستني اإليهم 

باح������رتام وتقدير، والن�ع الث������اين هم اليه�د 

الذين اندجموا يف املجتمع الرو�سي، وهوؤالء 

أب�سع التهم  ال يكتف������ي �سوجلن�ستني بتوجي������ه ا

لهم، واإمنا يدينهم �سلفاً ويخرجهم من النوع 

خالقية يعر�س جزءا  ن�س������اين واملواقف االأ االإ

قلية اليهودية يف  كتاب �سوجلن�ستني تاريخ االأ

رو�سيا منذ تق�سي������م بولندا عام 1795 الذي 

ر�������س البولندية  اأدى اإىل �س������م ج������زء من االأ

اإىل رو�سيا وبالت������ايل ان�سمام اأكر من مليون 

بولندي يهودي اإىل املجتمع الرو�سي. اعرتف 

الكتاب بالدور الرئي�س لعدد كبري من اليهود 

يف دع������م وتنفيذ املذابح التي جرت يف عهد 

�ستالني، والت������ي راح �سحيته������ا املاليني من 

آنذاك. لكن  أبناء �سعوب االحتاد ال�سوفيتي ا ا

�سوجلن�ستني �سعى يف هذا الكتاب بكثري من 

التذاك������ي اإىل انتزاع تعاطف القراء حتى مع 

هوؤالء اليه������ود الذين ارتكب������وا تلك املذابح، 

م�سدداً عل������ى حمدودية ال������دور اليهودي يف 

تفجري الثورة البل�سفية وما رافق ذلك التفجري 

وت������اله وتاأ�س�س عليه، على الرغم من ت�سكيل 

اليهود اأغلبية �ساحق������ة يف الهيئات القيادية 

ومواق������ع ر�سم ال�سيا�س������ات واتخاذ القرارات 

والتحكم باأجهزة الدولة احل�سا�سة، فقد كان 

53 يهودياً اأع�ساء يف اللجنة املركزية للحزب 

ال�سيوعي ال�سوفيتي يف عهد �ستالني الذي كر�س 
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الكاتب اأمداً طوياًل من حياته ملهاجمته، من 

اأ�س������ل 57 �سخ�ساً ه������م كل اأع�ساء اللجنة. 

عل������ى الرغم من هذا، ق������ال �سوجلن�ستني يف 

كتاب������ه اجلديد مثاًل: »لي�س هنالك اأي جمال 

للق������ول اإن اليهود �سنعوا الثورة البل�سفية، اإذ 

مة الرو�سية باأ�رصها �ساركت فيها«. اإن االأ

و�س������اط ال�سهيونية يف العامل  هاجمت االأ

الكتاب، وهاجم������ت موؤلفه اأي�ساً على الرغم 

م������ن تاريخه الطويل يف خدم������ة ال�سهيونية 

وااللت������زام به������ا، ال ملج������رد اأن الكات������ب قد 

أ�سماليته  راح يهاج������م الغرب وح�سارت������ه ورا

املتوح�سة بعدما جل������اأ اإليه تاركاً رو�سيا، وال 

نه جتراأ على  ن������ه عاد اإىل رو�سيا، واإمن������ا الأ الأ

تفك������ري حر قاده اإىل دفاع خمتلف عن اليهود 

طر  ال يتف������ق م������ع الفل�سف������ة والقواع������د واالأ

التي اعتمدتها ال�سهيوني������ة وفر�ستها على 

اخلطاب الغربي.

أ الهجوم كما قلن������ا حتى قبل ترجمة  بدا

الكتاب م������ن الرو�سي������ة اإىل لغ������ات اأجنبية. 

أق������الم واأ�س������وات عميان  وهك������ذا انطلقت ا

ي�رصون عل������ى اإعماء الع������امل باأ�رصه يف حملة 

مر ببع�س اأطرافها حد اتهام  منظمة بلغ االأ

ن������ه جتراأ على  �سوجلن�ست������ني بالال�سامي������ة الأ

انتقاد بع�������س اليهود باأ�سلوب ارت������اآه مقنعاً 

لبع�س الناقمني على اليهود، وب�سبيل اعتربه 

منا�سباً لتربئة غالبي������ة اليهود ال�ساحقة مما 

ين�س������ب اإليهم عل������ى امتداد الع������امل ومل ي�سفع 

للرجل لدى ه������وؤالء ال�سهاين������ة الذين �سنوا 

حملته������م املنظمة �س������ده ت�سوي������ره اليهود، 

دوماً باأ�سمى �سور الرقي االأخالقي والذكاء 

بداع قال  عج������از واالإ العبقري وال�سفاء واالإ

يفغين������ي �ستانوفو�سك������ي، زعي������م اجلمعيات 

اليهودي������ة يف رو�سيا مثال ع������ن هذا الكتاب: 

»اإنه لي�������س )200 �سنة معاً( واإمنا، 200 �سنة 

من التباين بيننا وبني الرو�س هذا الكتاب ال 

ي�ساوي حتى قيمة ال������ورق الذي طبع عليه، 

طالق«. وكعمل اأدبي ال ي�ساوي �سيئاً على االإ

اإن ه������ذه ال�سجة التي اأثريت حول كتاب 

خري قبيل وفاته، على الرغم  �سوجلن�ستني االأ

من التزامه ال�سديد بال�سهيونية وقناعته باأنه 

يوا�سل خدمتها من خالل هذا الكتاب الذي 

تعر�س جمدداً اإىل احلقبة ال�ستالينية بهجوم 

الذع تذكرنا بكاتب ومفكر رو�سي اآخر رحل 

ألك�سندر زينوفييف  ا يوم 2006/5/10 ه������و 

الذي ا�ستهر قبيل موته بعباراته »الليرباليون 

أ�سد خبثاً م������ن ال�ستاليني������ني. اأعرفهم فهم  ا

يت�سابهون كم������ا تت�ساب������ه الف�ساف�س يف ثنايا 

و�س������اط الليربالية  �سبة«. كانت االأ خ�س������ب االأ
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بزينوفييف  احتفلت  لقد 

واعتربت������ه عبقرية نادرة 

دب العاملي  ل������الأ وفتح������ا 

املعا�������رص، بعد ما كر�سته 

العاملية عقب  الن�رص  دور 

»املرتفعات  كتابه  �سدور 

الفاغرة« �سنة 1976. كان 

�ستالني،  الرجل قد قاوم 

ب������ل ح������اول اغتياله كما 

روى ه������و نف�س������ه الحقاً. 

�سدور  بع������د  وقد طورد 

»املرتفعات الفاغرة« واأوقف عن التدري�س ثم 

ت�رصد يف املنفى، وا�ستقر مدر�ساً للريا�سيات 

وفل�سفة العلوم بجامعة ميونيخ. واأخذت كتبه 

الناقمة على االحتاد ال�سوفييتي تتاىل وتهيئ 

و�ساط الغربية املعني������ة رواجاً كونياً.  له������ا االأ

وم������ا اإن تداعى حلف وار�سو وتفكك االحتاد 

ألك�سن������در داعميه  ال�سوفييت������ي حت������ى فاجاأ ا

الليربالي������ني بكتابيه »الغربوي������ة« و»القطيعة 

الك������ربى« م�ست�رصفا مرحل������ة ما بعد احلرب 

الباردة، قائاًل اإنها لي�ست فقط مرحلة ما بعد 

أي�ساً م������ا بعد دميقراطية،  �سيوعية ولكنها ا

أوروب������ة الغربي������ة كفاعل  حي������ث راأى اأن دور ا

يف التاريخ قد انته������ى، واأن الهيمنة العاملية 

أي�ساً ه������ي اإعالن نهايتها  للواليات املتحدة ا

وحتولها من �سانعة للتاري������خ اإىل م�ست�سلمة 

له. كما قرر اأن انت�سار الواليات املتحدة يف 

احلرب الباردة قد ق�سى على �رصط �رصوري 

من �رصوط الدميقراطي������ة والتوازن الدويل، 

هو التعددية القطبية التي كانت تنعك�س على 

املجتمعات املختلفة تعددية مماثلة ب�سكل اأو 

مريكيون  باآخر. عندئذ هاجم الليرباليون االأ

وربيون زينوفييف ب�سدة، واتهموه بالردة،  واالأ

و»االن�سق������اق على ان�سقاق������ه«، وهذه العبارة 

التي كررتها ال�سح������ف الغربية قد اأعجبت 

الرج������ل كثرياً واعتربها مدع������اة اعتزاز. ومل 

يلب������ث زينوفيي������ف اأن ع������اد اإىل رو�سيا �سنة 

1999، بعدما ن�رص مقاالً عنوانه »ملاذا اأعود 
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اإىل رو�سي������ا؟« قال فيه: »لكي اأجيب عن هذا 

 اأن اأجيب عن اآخر: ملاذا وجدت 
ّ
ال�سوؤال علي

نف�س������ي من������ذ خم�������س وع�رصين �سن������ة خارج 

رو�سيا، يف الغ������رب ؟« ويجيب باأنه طرد من 

رو�سي������ا مرغماً ب�سبب الع������داء الذي واجهته 

دبي������ة الت������ي ت�سمنت  اأعمال������ه العلمي������ة واالأ

»و�سفاً دقيقاً للمجتم������ع ال�سوفييتي«. ولكن 

»بع������د انهيار االحت������اد ال�سوفييت������ي وتدمري 

نظام������ه االجتماعي، مل جتد رو�سيا االزدهار 

يديولوجي������ا والدعاية  ب������ه االأ الذي وعدتها 

الغربية. على العك�س من ذلك عرف املجتمع 

تقهقراً مت�سارع������اً يف كل امليادين ال�سيا�سية 

واالأخالقية  يديولوجي������ة  واالأ واالقت�سادي������ة 

واالجتماعي������ة. فكان علي اأن اأكتب احلقيقة 

أكتبه بكل �سدق  ن م������ا ا أي������اً كان الثمن.. واالآ ا

ودقة ع������ن رو�سيا ما بع������د ال�سوفييتية يجر 

دبية   مقاطع������ة اأعم������ايل العلمي������ة واالأ
ّ
عل������ي

ويجعل اإ�سدارها ون�رصها م�ستحياًل عملياً.. 

ألغت اأي معنى ملقامي  اإن اأمرك������ة اأوروبة قد ا

هم لي�س عودتي اإىل  وروبي اإىل درجة اأن االأ االأ

وطني ولكن رحيلي عن غرب �سار ينا�سبني 

مركة تقتل اأهم منجزات اأوروبة  العداء.. فاالأ

بداعية  مب������ا فيها الليربالي������ة والتعددي������ة االإ

وحري������ة الفك������ر.. كم������ا اكت�سف������ت املخطط 

لغاء رو�سي������ا وحتويلها اإىل �سعوب  الغرب������ي الإ

بدائية غري قادرة على حكم نف�سها.. ف�سار 

البد م������ن الدع������وة اإىل دور رو�سي فاعل يف 

مريكية، مثل الدور الرو�سي  وجه الكليانية االأ

الفاعل واحلا�سم �سد الكليانية الهتلرية«.

ألك�سندر زينوفيي������ف قبل �سنوات  اأعل������ن ا

م������ن عودت������ه اإىل رو�سيا، وحتدي������داً يف �سنة 

1994 �سه������ادة �سخ�سية مث������رية عن �ستالني، 

قال فيها: »لقد كنت منذ ال�سابعة ع�رصة من 

عم������ري مناه�ساً ل�ستالني ع������ن قناعة. وقد 

ح�رصنا حماولة الغتياله. لو كان �ستالني قد 

عدام لكان قراره  قّرَر اإدانتي �سنة 1939 باالإ

ن، وق������د �سار با�ستطاعتي اأن  عادالً. اأما االآ

اأطّل بنظرة �ساملة على كامل هذا القرن فاإين 

اأقول: �ستال������ني كان اأكرب �سخ�سية يف قرننا، 

اأكرب عبقرية �سيا�سية!..«. هل هي خيبة اأمل 

بالغرب وح�سارته الغاربة بعد ت�سليع الب�رص 

والفكر يف ظل هيمنة عوملة متوح�سة تن�سح 

باأحقاد وعقد ال�سهيونية التي تراكمت على 

مر قرون؟

على �سعيد مماثل بات التململ القاعدي 

مريك������ي اإزاء طغي������ان الهيمنة ال�سهيونية  االأ

مريكية  ال�ساحقة على الوالي������ات املتحدة االأ

وا�سحاً ومت�ساعداً. وقد اأخذت االعرتا�سات 
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والنقا�سات على تلك الهيمنة تقلق ال�سبكات 

واملوؤ�س�س������ات ال�سهيونية املك�سوفة واملتقنعة، 

خا�س������ة بعدم������ا ت�ساعد الغ�س������ب ال�سعبي 

مريكي يف  مريكي اإزاء امل������اأزق احلربي االأ االأ

�رصائيلي يف  اأفغان�ستان والع������راق والف�سل االإ

احلرب التي اأمرت الواليات املتحدة وكيلها 

ال�سهيوين ب�سنها على لبنان، وتزايدت حدة 

القلق من التورط يف حرب رابعة �سد اإيران 

مريكية  وافت�ساح حقيقة اأن هذه احلروب االأ

باتت تت������م مل�سلحة امل�������رصوع ال�سهيوين، ال 

مريكية. فعل������ى �سبيل املثال،  للم�سلح������ة االأ

مريك������ي بنيامني �سفارت�س  كتب ال�سحايف االأ

مريكية  اأحد حمرري جمل������ة »اأتالنتي������ك« االأ

أبرز اليه������ود املوؤيدين  يف بو�سط������ن، واأح������د ا

�رصائيل، مقاالً يف ني�س������ان 2005 تنباأ فيه  الإ

اأن اإ�رصائي������ل ل������ن ت�ستطي������ع اأن تعي�س حتى 

أنه������ا �ستتال�سى كدولة  تكم������ل عامها املئة، وا

قبل ذل������ك. اأحدث املقال ه������زة كبرية داخل 

اإ�رصائيل، ب�سبب مكان������ة الكاتب، والتعاطف 

املعروف عنه مع اإ�رصائيل. وقد خ�سع املقال 

ملناق�س������ات �سيا�سية وفكري������ة، ونبه البع�س 

اإىل �������رصورة فهم دالالته، وق������ال بع�سهم اإن 

�رصائيل  موقفه يو�سح لنا اإن دع������م اأمريكا الإ

أبدي������اً. ويف 2003/11/14، ن�������رصت  لي�������س ا

نتائ������ج ا�ستطالع للراأي يف 15 دولة اأوروبية، 

�سا�سي املطروح هو: من هي  وكان ال�سوؤال االأ

أك������رب خطر على ال�سالم  الدولة التي ت�سكل ا

العاملي؟ وجاء اجلواب باأن اإ�رصائيل هي هذه 

الدول������ة، وتراوحت ن�سب التعب������ري عن هذا 

الراأي بني 74% يف هولندا املعروفة بتاأييدها 

�رصائيل، وال�سوي������د 52% والتي  التاريخ������ي الإ

تعتربها اإ�رصائيل متحفظة يف تاأييدها. بينما 

خرى يف  وروبية االأ تراوحت ن�سب ال������دول االأ

حدود الثلثني )ب������ني 60% و69%(، وذلك يف 

أملانيا وبلجيكا وبريطانيا واليونان  دول مثل ا

والنم�س������ا واإ�سبانيا. وقد ه������زت نتائج هذا 

اال�ستط������الع اإ�رصائي������ل، وردت عليه كما هي 

الع������ادة، باأنه يعرب عن موقف معاد لل�سامية. 

لكن اإحدى م�س������اكل ال�سهاينة الكربى حالياً 

أع������داد متزايدة من اليهود  كامنة يف تو�سل ا

اإىل قناع������ة ب������اأن ال�سهيوني������ة طريقهم اإىل 

الفناء والتال�س������ي، ال اإىل الهيمنة على العامل 

أبرز  كما حلموا.. لقد اأطلق كارل بوبر، اأحد ا

املفكرين اليهود يف القرن الع�رصين، نظريته 

املتلخ�س������ة يف »اأن يف الك�س������ف العلمي من 

املعرفة احلق بقدر ما يكون قاباًل لالختبار 

اجلاد املتمث������ل يف النقد والنق�س والتكذيب 

ملا يجب تكذيب������ه« وعندما طبق هذا املفكر 
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اليه������ودي نظريت������ه ه������ذه يف جم������ال العلوم 

االجتماعية وال�سيا�سية، حترر من التع�سب 

ياب  ال�سهي������وين، وكتب قائاًل: »اإن م�سلمة االإ

اإىل اأر�س امليعاد هي م�سلمة وهمية، واإن كل 

الدعاوى العرقي������ة والعن�رصية �رص م�ستطري، 

وال�سهيونية ال ت�ستثنى من هذا«.

يف مقابل اأمثال كارل بوبر، هناك مناذج 

�سوه التاأثري الفكري ال�سهيوين اإن�سانيتها، مثل 

مريكي ال�سابق لدى االأمم املتحدة  املندوب االأ

أ�سهم يف نفور العامل من  ج������ون بولتون، الذي ا

الواليات املتحدة باأك������ر مما فعلت ع�رصات 

احلركات املعادية لها يف العامل. رف�س بولتون 

خالقية بني قتل طفل لبناين  مثاًل املقارنة االأ

أو فل�سطيني وقتل طفل اإ�رصائيلي فال يرقى  ا

يف نظره اأطفال فل�سطني ولبنان و�سواهم من 

ال�سحايا اإىل م�ستوى طفل اإ�رصائيلي حتت اأي 

ظرف! جعل انحطاط بولتون الفكري كثريين 

أدول������ف هتلر مل يتجا�رص  يجه������رون باأنه حتى ا

على مثل هذه العن�رصي������ة النا�سحة حقداً. 

اإن كل �ساح������ب �سم������ري ق������د �سدمه و�سف 

الواليات املتح������دة والكيان ال�سهيوين وباقي 

احلكوم������ات وال�سب������كات واملوؤ�س�سات التابعة 

الف من املدنيني  لع�رصات املجازر ومئات االآ

�سحايا القتل اجلماعي يف فل�سطني والعراق 

 Collateral ولبنان كمج������رد »�رصر جانبي

Damage على هام�������س احلرب« )!(، لكن 

أوروي������ل قبل �ستني  ه������ذا ما تنباأ ب������ه جورج ا

عاماً اإذ توقع زمناً تنقلب فيه املعايري فت�سري 

املفردات و�سيلة تعميق ل�سوء التفاهم.

أو �س������ذوذاً انت�سار فكرة  مل يك������ن ا�ستثناًء ا

دوات  ترت�سخ ل������دى قطاعات وا�سع������ة من االأ

ال�سهيوين  االغت�س������اب  مل�������رصوع  الب�رصي������ة 

�رصائيلي  لفل�سط������ني عرب عنها ال�سحف������ي االإ

ت������وم �سيغي������ف عندما كت������ب قائ������اًل: »لو اأن 

الواليات املتحدة اأنقذت اإ�رصائيل من نف�سها 

لكانت احلياة اليوم اأف�سل. اإن لوبي اإ�رصائيل 

يف الوالي������ات املتحدة يلح������ق �رصراً مب�سالح 

اإ�رصائي������ل احلقيقية«. ولكن كي������ف ت�ستطيع 

نقاذي  الواليات املتحدة القيام بهذا الدور االإ

بينم������ا ترت�س������خ قناع������ة عرب عنه������ا �سحفي 

فرن�سي اإذ قال يف حديث مع خريي من�سور 

)اخلليج- ال�سارقة- 2006/5/22( اإن:

»ال�سهيونية ر�سب������ت يف اختبار التاريخ، 

نها بقيت مرتهن������ة للخرافة، ودولتها التي  الأ

لطامل������ا و�سفت باخلط������اأ التاريخي كما قال 

أرنولد توين������ي ال توؤمتن حت������ى على اليهود  ا

أنف�سه������م«. اإنها قناعة قطاعات متزايدة من  ا

ال�سهاينة ب������اأن م�رصوع اغت�سابهم لفل�سطني 
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حم������ل يف ثناي������اه منذ والدته ب������ذور التفجر 

م������ن الداخل، واأن ال�سهيونية فعاًل ال توؤمتن 

أنف�سهم. ناأخذ مث������اًل �سارخاً  على اليه������ود ا

حدث يف اآب 2006 ه������و حملة �رص�سة �سنها 

خطب������وط ال�سهيوين يف الواليات املتحدة  االأ

وفل�سطني املغت�سبة  �سد »كني روث«، املدير 

ن�سان  التنفي������ذي ملنظمة مراقبة حق������وق االإ

 )Human Rights Watch( مريكية  االأ

التي حر�ست تاريخي������اً على توظيف معظم 

جهوده������ا وطاقاته������ا يف خدم������ة امل�������رصوع 

ال�سهي������وين. ن�سري هنا باملنا�سبة اإىل اأن »كني 

أثناء  أملانيا ا روث« هذا يه������ودي فر والده من ا

احلكم النازي. وقد جرى ا�سطهاده موؤخراً 

عمى  ملجرد انتقاد املنظمة العابر للق�سف االأ

الع�سوائي �س������د املدنيني يف لبنان. قبل هذا 

االنتقاد، حر�س كني روث على اإبقاء منظمته 

أكف������اأ العي������ون احلري�سة على  واحدة م������ن ا

ر�سد الن�ساطات املعادي������ة للواليات املتحدة 

أو للكي������ان ال�سهي������وين على امت������داد العامل،  ا

مريكية على ال�ساحة  دوات االأ واإحدى اأكر االأ

الدولية والًء والتزم������اً باخلط اال�سرتاتيجي 

العري�������س للواليات املتح������دة، وخا�سة فيما 

يتعلق بخدمة امل�������رصوع ال�سهيوين وحمايته 

ودعم������ه. وحت������ى يف �سي������اق التعام������ل م������ع 

حرب التدمري ال�سامل الت������ي �سنتها القوات 

�رصائيلي������ة على لبن������ان، حر�س كني روث  االإ

على اإدانة �سواريخ حزب اهلل واتهام احلزب 

با�ستهداف مناطق مدنية اإ�رصائيلية وو�سف 

�رصباته ال�ساروخي������ة باالنتهاكات اخلطرية 

ن�ساين. لكن هذا مل ي�سفع  للقان������ون الدويل االإ

له عندما حاول اأن يظهر القليل من التوازن، 

طف������ال اللبنانيني  بعد م������ا �سقط مئ������ات االأ

آلة القتل املتعمد ال�سهيوين،  �سحايا ق�سف ا

ناهيك ع������ن تدمري كل������ي اأو جزئي لع�رصات 

اآالف امل�ساك������ن واملن�ساآت املدني������ة اللبنانية. 

�رصائيلي وكاأنه  قال كني روث »بدا اجلي�س االإ

يتعام������ل مع جن������وب لبن������ان كمنطقة حرب 

خالية من املدنيني، بينما ي�سكل التخلف عن 

اتخاذ التدابري املالئمة للتمييز بني املدنيني 

واملحارب������ني جرمي������ة حرب«. وهن������ا فتحت 

أبواب اجلحي������م ال�سهيوين على »كني روث«  ا

ن�سان التي يديرها.  ومنظمة مراقبة حقوق االإ

فم������ن ت�سكي������ك بيهودي������ة روث، اإىل اتهامه 

بالال�سامي������ة، وكذلك اتهام������ه هو ومنظمته 

ب�سل������وك ال اأخالقي، ب������ل واتهامهما بتوفري 

رهابيني مما ي�ستدعي  الدعم وامل�ساعدة لالإ

رهاب!  حما�سبتهما مبوجب قانون مكافحة االإ

اتهمت �سحيف������ة نيويورك �س������ن املحافظة 
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مث������اًل روث باالنحي������از ال�ساف������ر حلزب اهلل 

�سد اإ�رصائيل و�سككت يف يهوديته، واعتربته 

»كارهاً لنف�سه وقومه«! وقال اآالن دير�سويتز 

اأن كني روث ومنظمت������ه يعمالن على »تغيري 

ظهار اإ�رصائيل يف و�سع  الوقائ������ع يف م�سعى الإ

قبيح«. هكذا فعلت اأي�ساً دورية املحافظني 

 New« اجلدي������دة  )اجلمهوري������ة  اجل������دد 

Republic«(. اأما ديفيد هوروويتز، املعلق 
املت�سبع باأفكار املحافظني اجلدد ال�سهاينة، 

فقد قال اإن روث هو »منتقد اإ�رصائيل الذي 

أنه حلي������ف للمتوح�سني عرب �سعيه اإىل  أثبت ا ا

انتقاده اإ�رصائيل«. 

مريكية امل�سهورة  هنا ا�سطرت الكاتبة االأ

روزا بروك�������س اإىل التدخ������ل وال������رد مدافعة 

ع������ن ك������ني روث، فكتب������ت تق������ول: »من غري 

املمك������ن الي������وم يف الواليات املتح������دة اإجراء 

ن اأي انتقاد  نقا�������س مهذب عن اإ�رصائي������ل، الأ

ل�سيا�ستها ي������رد عليه فوراً بتهمة الال�سامية. 

اإذا فكرت اأن تكتيك اإ�رصائيل �سد حزب اهلل 

أو اأن اإ�رصائيل مل تكن دائماً عادلة  كان قا�سياً، ا

مع الفل�سطينيني، واأن على الواليات املتحدة 

اأن تعيد النظ������ر يف دعمها املايل والع�سكري 

�رصائي������ل.. علي������ك اأن ت�سم������ت اإذا كنت ال  الإ

تري������د اأن تتهم بالال�سامية، اأو حتى رمبا باأن 

لك ميول اإرهابية«.

تاريخ العن�رصية ال�سهيونية احلاقدة على 

ن�ساني������ة زاخر مبثل هذا االغتيال املعنوي  االإ

لكل يه������ودي ي�ستجيب لنداء �سمريه اأو عقله 

يوماً فيعرت�س -ولو اعرتا�ساً خفيفاً عابراً-  

مثلة  عل������ى جرمية من جرائم ال�سهيونية. االأ

املعا�رصة كثرية على م������ا تعر�س له يهود من 

حم������الت قا�سية �سككت بيهوديتهم اأو طعنت 

يف اأخالقهم اأو يف قدراتهم العقلية، فاتهمتهم 

أو مع������اداة ال�سامية اأو اخليانة. اأو  باجلنون ا

الردة، على نحو م������ا حدث ويحدث للمفكر 

مريك������ي البارز نعوم ت�سوم�سكي،  اليهودي االأ

وم������ن قبله املفكر اإ�رصائي������ل �ساحاك، واآالف 

أبواق الت�سهري  خرين الذين ت�سفهم ا اليهود االآ

أنف�سهم«. ال�سهيونية باأنهم »كارهو ا

لق������د ا�ست�سهل������ت ال�سب������كات ال�سهيونية 

أدواته������ا واخلا�سع������ون لها اإل�س������اق تهمة  وا

»العداء لل�سامية« بكل من يتجراأ على التفكري 

املنطقي احلر ويت�������رصف بوحي من �سمريه 

اإزاء اجلرائ������م ال�سهيونية، ابتداء باجلرمية 

الك������ربى املتمثلة باغت�ساب فل�سطني واإعالن 

اإقام������ة الكي������ان العن�������رصي ال�سهيوين على 

معظم اأر�سه������ا بتواطوؤ دويل �ساقط اأخالقياً 

و�رصعي������اً. لقد ب������ات كل م������ن يعرت�س على 
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ت�رصف �سهيوين مهدداً ب�سيف انتقام افتعلت 

له قوانني حملي������ة ودولية. وا�ستط ال�سهاينة 

رهاب  أدواته������م يف ا�ستخدام هذا ال�سيف الإ وا

اأي �ساح������ب �سم������ري اأو فكر ح������ر. اأكر من 

هذا، �سار هذا ال�سيف ي�ستخدم باأثر رجعي 

حتى �سد �سخ�سيات تاريخية: تخيل الكاتب 

مريك������ي اليهودي املعروف فيليب روث يف  االأ

روايته املعنونة »املوؤامرة على اأمريكا« والتي 

أث������ارت من������ذ �سدورها ي������وم 2006/5/25  ا

عالم الغرب������ي. موؤامرة  �سجة كب������رية يف االإ

كان م������ن املمك������ن اأن تتعر�س له������ا الواليات 

مريكية، من داخلها. وقد و�سف  املتح������دة االأ

أبرز �سخ�سيات الواليات  الكاتب العديد من ا

املتح������دة يف الق������رن الع�رصي������ن، مثل هري 

ب �سارل كوغلني  فورد و�س������ارل ليندبرغ، واالأ

وجريالد �سميث وجيم�������س وي�ستربوك بيغلر 

داب( وفولتون  )احلا�سل على جائزة نوبل لالآ

لوي�س وبولتون ويلر اإل������خ.. بالال�ساميني، اأو 

مريكية املوازية لال�سامية  قادة الال�سامية االأ

وروبية. هكذا يندر ا�ستخدام هذا ال�سيف  االأ

أع������داٍد متزايدة من اليهود بتحول هذا  �سد ا

رهاب������ي اإىل ظاهرة تعك�س تاآكاًل  ال�سلوك االإ

ذاتياً �سديد اخلطورة.

وهك������ذا مل ي�ستغ������رب م������ن لديه������م �سيء 

أ�سهر  م������ر باأحد ا م������ن وعي يقظ اأن ي�سل االأ

مقدمي الربامج يف القناة الرابعة للتلفزيون 

الربيطاين »األن هارت« حد و�سف ال�سهيونية 

 Zionism is the« بالعدو احلقيقي لليهود

!»real enemy of jews

أنف�سه������م، ال يجابهون  اإنه������م حقاً اأعداء ا

أنف�سهم« واإمن������ا يجابهون  فق������ط »كاره������ي ا

الب�رصي������ة، باأ�رصه������ا. نتيجة ه������ذه املجابهة 

حم�سومة مهما اأوغل������ت املخالب ال�سهيونية 

يف عنق العامل.

أمل يكت������ب ريت�سارد كوه������ني يف �سحيفة  ا

أك������رب غلطة  وا�سنط������ن بو�س������ت قائ������اًل: »اإن ا

أنه������ا هي  نف�سها  �رصائيل ه������ي  اأن تن�سى ا الإ

غلط������ة اإن فكرة خلق دول������ة من يهود اأوروبة 

و�س������ط جمتمع عرب������ي  اإ�سالم������ي  قد خلق 

حروب������اً ال تنته������ي. اإ�رصائيل حت������ارب حزب 

اهلل يف ال�سمال، وحما�س يف اجلنوب، ولكن 

اأخط������ر اأعدائها هو: التاري������خ«. هذا مربط 

الفر�������س، فالتاريخ هو ال������ذي �سيهزم وقائع 

مر. تزوير اجلغرافيا اآخر االأ

¥µ
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�ستاذ علي  أ�سك������ر القائمني على هذه الن������دوة وال�سديق الأ يطي������ب يل اأن ا

قدم وربطه باأدبياتنا القدمية  دبي الأ القي������م الذي بادر اإىل اإح�سار تراثن������ا الأ

�سوري  كدي������ة بفرعيها البابلي والآ داب الأ واملعا�������رة بعد اأن تغا�سينا عن الآ

جاريتية ومل نح�سبها من تراثنا الهام. والكنعانية والأ

 ُطِب������َع النا�������س يف بالدنا على التم�سك بالدي������ن وطاعة الرب الذي وهب 

�سورية  كدية والبابلي������ة والآ دوار الأ امللكي������ة ل�سعوب امل�������رق العربي اإب������ان الأ

ثار واملتاحف �سابق. اآثاري ومدير عام لالآ

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

جتليات اأدب املقاومة يف املدونات 

�شورية كدية والبابلية والآ الأ

❁
اف د. علي �أبوع�سّ
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ر�ض  بلوية.. اإلخ، فامللك ميثل الرب على الأ والإ

حوال، وين�رش  يخ�ضع له التابعون يف جميع الأ

عبادته وطاعته بكل ال�ضبل،فهو الذي يعينهم 

يف الدفاع عن الب������اد ورد املعتدين والغزاة 

فينالون هدايته ومغفرته.

كديون اإىل مدين������ة كي�ض كنظرة  نظ������ر الأ

قري�ض اإىل مك������ة والفل�ضطينيني اإىل القد�ض.

فهي تتواجد يف بقعة طيبة من باد الرافدين 

كديني يف  ب������ني ال�ضومريني يف اجلن������وب والأ

ال�ضم������ال من كي�ض يف اجلن������وب وحتى نهاية 

حدود اجلزيرة يف ال�ضمال.

وي�ضتفاد من ملحمة جلجام�ض اأن اآجا ملك 

كي�ض الذي حكم بني عامي 2700-2650ق.

أر�ض������ل اإىل جلجام�������ض ر�ضالة يطلب  م ق������د ا

فيه������ا اأن تن�ضم اأوروك اإىل مملكته فا�ضت�ضار 

جلجام�ض جمل�ض ال�ضيوخ فوافق على الطلب 

غ������ر اأن جلجام�ض رف�������ض الن�ضياع بدعم 

م������ن ال�ضباب فح�ضن املدينة، وملا ح�رش اآجا 

ُرد عل������ى اأعقابه ب�ضم������ود املقاومة.وتذكرنا 

هذه احلكاية بحكاي������ة اخلليفة املعت�ضم مع 

ن������داء ال�ضتغاثة الذي اأطلقت������ه ها�ضمية من 

عموري������ة »وامعت�ضم������اه« فلب������ى النداء رغم 

أبو متام ق�ضيدته  ن�ضح املنجم������ني فاأهداها ا

البائي������ة ال�سهرية والتي ه������ي �سجل تاريخي 

لهذا احلدث. 

وق������د اكت�سف������ت بني اأطالل كي�������س اأقدم 

وثيق������ة تاريخية يف بالد مابني النهرين تفيد 

اأن املل������ك ميَ�سِل������م الذي حكم ح������وايل عام 

2650-2600ق.م ق������د اأ�سلح ذات البني بني 

مدينت������ي اأوما وجر�سو اللت������ان اختلفتا على 

اقت�سام مياه الري. احتل هذا امللك ومدينته 

برز بني ممالك املدن يف بالد  كي�س املكانة االأ

أكاد ،فمن حقه اأن يف�س النزاعات  �سوم������ر وا

م������ن واال�ستقرار يف البالد  ويحافظ على االأ

ومكانة كي�س ال�سامية فيها.  

وتاأ�سي�س������اً عل������ى عملية ت������داول ال�سلطة 

بني مدن املمال������ك يف �سومر وبابل تراجعت 

مكانة كي�س بعد ع�رص امللك مي�سلم وانتقلت 

ال�سلط������ة اإىل اأوما التي كان������ت قد ح�رصتها 

جر�سو وب�سط ملكها لوجال تزاكيزي )الذي 

حكم ح������وايل ع������ام 2355ق.م( �سلطته على 

�سافة  اجلنوب وافتخر باأن لق������ب نف�سه باالإ

أور واأوروك ملك كي�س.  اإىل لقبه ملك اأوما وا

وهذا يعني اأن لكي�س مكانة امتازت بها على 

غريها، فانتُزعت ال�سلط������ة منها واأُخ�سعت 

كادي  مر عل������ى القائد االأ آخ������ر فعزَّ االأ مللك ا

�رصوك������ني ويعني ا�سمه املل������ك حق، فانتف�س 



�شورية كدية والبابلية والآ جتليات اأدب املقاومة يف املدونات الأ

2202009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

ن������ه اأي �رصوكني كما  �س������د لوجال تزاكيزي الأ

قال عن نف�سه يف وثائق ع�رصه »خلقه الرب 

أنليل لي�سعد الب�رص وين�رص عبادته وطاعته يف  ا

البالد«. فه������زم لوجال تزاكيزي ولقب نف�سه 

ملك كي�س و�سومر واأكد

������رت وثائق دور ه������ذا امللك باأ�سلوب  �ُسطِّ

أ الوثيقة با�سم امللك ثم لقبه ملك  مع������ني تبدا

أنليل وملك اأكد ثم يعدد  كي�������س اأو ملك بالد ا

انت�سارات������ه عل������ى ممالك امل������دن ال�سومرية 

أور واأوما ولك�س. ثم تاأتي جملة )كي�س  اأوروك وا

آثارها بني املمالك( وفق حرفية الن�س  أَعْدُت ا ا

كدي. وتفي������د اجلملة اأن املدينة كانت قد  االأ

دمرت واختف������ت مكانتها بني املدن فانبعثت 

أ�سكالها. احلي������اة فيها م������ن جديد بجمي������ع ا

اإذن مل يكن �رصوك������ني معتدياً بل اعتُديَّ على 

عداء  مدينته فهب للدفاع عنها وانتقم من االأ

أنليل  ب�رصاوة ون�سب ن�������رصه اإىل قدرة الرب ا

كدية  ال������ذي ُقْدرتُه تعينه ح�س������ب اجلملة االأ

أتينوما( ويعك�س هذا القول اأن اأفعال  )دين������و ا

.
)1(

رباب فانت�رص �رصوكني قد باركتها االأ

أُذكِّر مبا كتبه املجاهد  وهنا يطيب يل اأن ا

منري الري�������س يف الث������ورة ال�سوري������ة الكربى 

خا�س������ًة يف معركة املزرعة فبع������د اأن اأدرك 

مقدار ق������وة اجلي�س الفرن�س������ي وعتاده من 

ألغام  دبابات ومدافع ور�سا�سات و)بواريد( وا

وقناب������ل وقارنه������ا باإمكانيات الث������وار املادية 

أثناء  اأي )بواريد( فرن�سية غنم������وا معظمها ا

معرك������ة الكفر التي وقع������ت يف متوز اأي قبل 

�سه������ر من وقوع معركة املزرع������ة يف اأول اآب 

أ�سلحة ال�سيوف واخلناجر  1925اإ�سافة اإىل ا
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أنه ن�رص من اهلل والفوؤو�س قال عن الن�رص ا

ميانية باأنها  وبهذه اجلملة و�سفت القيمة االإ

اأكرب من القيمة املادية.

بع������د ه������ذا ن�ستط������رد يف احلدي������ث عن 

معارك �رصوكني وخلفائ������ه ونوؤكد معلومة اأن 

هذا املل������ك عندما حارب عي������الم والقبائل 

يف اجلب������ال ال�رصقية زعم اأن العيالميني قد 

أداروها بو�ساطة والة  احتلوا مدناً يف بالده وا

عيالميني فوجب عليه حتريرها. اأما القبائل 

فقد اعتدت على موارد رزق الفالحني فهب 

ملنا�رصتهم ولكنه �سم������ح للقبائل اأن ت�ستفيد 

من خريات الب������الد اإذا مل يعتدوا على حقوق 

النا�س.

أ�ست�سهد مبدونات  وبعد هذا لي�س يل اأن ا

جميع احلق������ب التاريخية القدمية،بل اأكتفي 

باختي������ار ن�سو�س منها تعرب عن الغر�س من 

هذه الندوة.واأورد فيما يلي ذكريات اإدرميي 
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ملك االلخ
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القدمي  تاريخن������ا  يتمي������ز 

ُقّي�َس  واإذا  القبلية  بالع�سبية 

لقبيلة �سي������خ اأو ملك يرى يف 

الت�������رصذم �سع������ف البالد ويف 

ورد  واملنعة  الق������وة  وحدته������ا 

الطامعني يف خرياتها خائبني، 

كان علي������ه اأن يحق������ق ذل������ك 

بالقوة. ويفر�س ال�سلطة على 

جمي������ع القبائل. ث������م ال تلبث 

تنهار  اأن  املفرو�س������ة  ال�سلطة 

وي�سيطر الغرباء على البالد.

ل������ف الثاين  وق������د �سهد االأ

م������اري  انهي������ار  وبع������د  ق.م 

وىل و�سقوطها  أ�سور و�سعف �ساللة بابل االأ وا

ع������ام 1650ق.م �رصاع������اً عل������ى النف������وذ يف 

اجلزيرة وبالد ال�سام ال�سمالية بني احلثيني 

وامليتانيني ف�سقطت مملكة ميحاد عند نهاية 

القرن ال�ساب������ع ق.م واأ�سبحت تابعة للغرباء 

أبقوا على �سي������وخ القبيلة يف احلكم  الذي������ن ا

وبثوا الفرقة يف �سفوفهم وعن ذلك يحدثنا 

أن������ا اإدرميي بن )ايليمي ليما( عبد  اإدرميي: ا

رب الطق�س ايليمي والربة خيباتو ربة الاللخ 

وقع������ت اال�سطرابات يف حل������ب فهربنا اإىل 

اميار بل������دة اأخوايل وهي مدينة م�سكنه على 

رجح  الف������رات و�سبب اال�سطراب������ات على االأ

جنب������ي ورميه الفرق������ة بني اأفراد  احلكم االأ

درميي ثار عليه  كرب الإ خ االأ �رصة املالكة فاالأ االأ

غري اأن اإدرميي مل ياأبه ملا ح�سل واعتمد على 

غلمان امي������ار وبعد �سبع �سنوات ركب عربته 

واأخذ �سالحه واجت������از البادية بعربته حيث 

كان ين������ام فيها وجمع حول������ه املوالني لعر�سه 

واملرتزقة ومّر بهم يف اأر�س كنعان اأي البالد 

الت������ي كانت تقع حت������ت �سيطرة امل�رصيني يف 

البقاع وحو�س الكبري اجلنوبي وركب ال�سفن 

أتباعه اإىل اأنطاكية ثم ن������زل اإىل البحر  م������ع ا

وع������اد اإىل مدين������ة الاللخ العا�سم������ة الثانية 
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ململكت������ه. فالتف حوله ال�سكان ونظمهم �سد 

املل������ك احل������وري باراتارنا ال������ذي حكم عند 

منت�سف القرن اخلام�������س ع�رص ق.م و�سجع 

قالي������م الت������ي انف�سلت ع������ن مملكته مثل  االأ

موكي�س جنوبي حلب ونعيا ب�سهل الغاب واآمو 

اإىل ال�سمال منهما على مقاومة احلوريني.

لف  آ�سور يف الن�سف الثاين من االأ ملوك ا

ول ق.م  لف االأ ول من االأ الث������اين والن�سف االأ

أ�سلوب التدوين وجعلوه اأكر  الذين غريوا يف ا

مري  أ الن�س باأن امللك هو االأ تف�سياًل. فيب������دا

رب������اب يحكم با�سمهم  املقد�������س املعني من االأ

ويثبت دعائ������م عباداتهم وطاعتهم، ثم يعدد 

خرين ودور  الكاتب جميع انت�ساراته على االآ

عداء عل������ى االنحناء  رب������اب يف اإرغام االأ االأ

أنليل، يلي  على للرب ا اأمامه وه������و الكاهن االأ

ذلك تعداد انت�سارات والده واأجداده والدعاء 

رب������اب اأن يلعنوا املعتدي وميحو ا�سمه  اإىل االأ

وذريته وقبيلته من الوجود.وقبل اأن يخو�سوا 

عداء ب�سن الغارات  املعارك كانوا يتهمون االأ

�ساءة اإىل م�ساحلهم واإحلاق  على البالد واالإ

ذى بها وال�سماح للمرتزقة يف بث الرعب  االأ

واخلوف يف �سفوف ال�سكان. فيوحي اإليهم 

ر�س والعر�س والذود  رباب بالدفاع عن االأ االأ

عنها وت������وكل اإليهم �سوؤون احلكم يف البلدان 

املهزومة.

اإذن تت�س������ل حروبه������م بالوع������ي الديني 

رباب له������ا وقد تت�سح  عندهم ومبارك������ة االأ

دعية  نا�سيد واالأ ال�سورة اأكر من خ������الل االأ

أو  له������ة ا والق�سائ������د الت������ي نظموه������ا يف االآ

آ�سور بانيبال 645-629ق. رباب،فقد نظم ا االأ

م ق�سي������دة يف الرب �سم�س ال������ذي هو »نور 

على،  ر�س،القا�سي االأ رب������اب، و�س������وء االأ االأ

خالق الكون، يناجيه من خالل نورك تب�رص 

البلدان وتتحكم باأقدار النا�س، ال ي�ساهيك 

رب اآخر، اأنت ت�سعفه������م وتر�سدهم يقدمون 

�سحيات وي�ستمعون اإىل قولك،عبدك  لك االأ

أم������رت بتن�سيبه ملكاً  آ�سور بانيب������ال الذي ا ا

يب�رص نورك ويفتخ������ر بانت�ساراته التي هي 

من������ٌة منك فيعل������م القا�سي وال������داين مقدار 

قدرتك انظر اإلي������ه بثقة واحكم على اأفعاله 

 )4(
بد ح�سان واملدي������ح لتبقى قائمة اإىل االأ باالإ

لقد وهبته عبيدك ليحكمهم فاحفظه و�سن 

حيات������ه لقد بن������ى لك املعاب������د وحافظ على 

طاعتك ال تخذله بني امللوك«.

وجت�سد املعارك التي يخو�سها الرب �سم�س 

�سف������ل والكون  �س������د قوى ال�������رص يف العامل االأ

�سورة املعارك الت������ي يخو�سها بع�س امللوك 

�سد ترجتف  أر كاالأ �سوري������ني فعندم������ا ي������زا االآ

م������ن زئريه قوى ال�رص متام������اً كما يح�سل يف 
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أي�ساً  آ�سور نا�رص بال ال������ذي يرعد ا مع������ارك ا

أع������داءه ويخيفهم. واإذا هاج  ويُزب������ْد لريهب ا

فهو كالعج������ل املهيج يدو�س على كل �سيء ال 

تقف اأمامه عقبات وموانع كما هو حال �سم�س 

�رصار. �سد االأ

أ�سلوباً  آ�سور ا لقد ابتدع عدد م������ن ملوك ا

جدي������داً يف اإرهاب اأعدائه������م وتقوية عزائم 

عداء ففي الطريق  أتباعه������م يف الت�سدي لالأ ا

اإىل مالق������اة الع������دو يدخل������ون رحل������ة �سيد 

بالغ������ه ر�سالة علَُّه  يف غاب������ات بالد العدو الإ

ي�ستوعب ما ترمي اإلي������ه ويدرك اأن ال قدرة 

له على املجابهة، فالنا�س قبل دخول املعركة 

أتقنوا ت�سويبها اإىل �سدور  جربوا �سهامهم وا

أ�سالي������ب املطاردة  أف������راده ومترن������وا عل������ى ا ا

ون�سب الكمائ������ن واملباغتة. اأما بالن�سبة اإىل 

�سوريني فهذه الرحلة م�رصوع تدريب على  االآ

رمي ال�سهام وا�ستعمال القو�س بدقة واإتقان 

ن�س������ب الكمائ������ن واملباغتة وكيفي������ة تزويد 

الرم������اة بها واحلفاظ عليها.واإىل جانب هذا 

�سلحة  فهي فر�سة للتدرب على ا�ستعمال االأ

املعدني������ة من الفوؤو�������س واخلناجر وال�سيوف 

و�سيانته������ا والتم�سك بها فالعملية تدل على 

خط������ة اإعالمية حمكم������ة ذات تاأثري قوي يف 

�سوريني واأعدائه������م فهي ترتبط  نفو�������س االآ

ارتباطاً وثيق������اً يف التدريب والتعليم وجودة 

املالق������اة وح�سن الت�رصف يف امل������اآزق واإلقاء 

الرعب والفزع واخلوف يف نفو�س العدو من 

خالل ِحذِق املناورة يف املعركة.

ويفرد الكتبة جماالً وا�سعاً للتذكري باأعمال 

امللك العمراني������ة واالجتماعية ومكانته بني 

املمالك املج������اورة وهيبته عندهم وعمله يف 

�سبيل اإع������داد و�سائل القتال مث������ل العربات 

أنواعها املعروفة  �سلحة بجميع ا واخليول واالأ

عداء. وقتذاك لريعب فيها االأ

آ�سور بقوة  ما من مرة ا�ستهان ملوك بابل وا

�سوار  عدوهم فمدن������ه حم�سنة حتيط بها االأ

ب������راج مرب�س الرماة. واخلنادق وتعلوها االأ

والع������دو الذي ي�سعون نح������وه يهلل ملالقاتهم 

وينذرهم بالهزمية فعدوهم قوي و�رص�س غري 

أنه������م ينت�رصون عليه ويلحق������ون به الهزمية  ا

وكث������رية هي اللوحات املرمري������ة التي نق�ست 

بها �سور املع������ارك يف اجلبال وعلى �سفاف 

نهار وحول وداخل املدن املح�سنة وترافق  االأ

أ�سطراً ت�سف خمتلف جوانب املعركة  ال�سور ا

مثل منعة الع������دو وق������وة حت�سيناته وكيفية 

قوى وعزميتهم التي  تغلبهم عليه بقوتهم االأ

ال تلني .

عمال  ومن البديهي اأن ن������رى يف هذه االأ
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أدبيات  النحتي������ة �سفحات تكون ج������زءاً من ا

أنب������اء املعركة  املقاوم������ة فهي تبل������غ املواطن ا

وت�س������ور له العقاب الذي يلق������اه العدو على 

اأعمال������ه الرببرية نحو بل������ده فتبقى املعلومة 

بارزة يف ذهنه وذاكرته.  

آ�س������ور نا�رص بال الثاين 885- ويف عهد ا

859ق.م خطا الق�رص خطوة هامة يف �سبيل 

تب������اع فق������د راأى  اإي�س������ال املعلوم������ات اإىل االأ

الكتبة اأن يذيع������وا على النا�س غزوات امللك 

وانت�سارات������ه ف�سطرت املنا�س������ري يف لوحات 

عم������ال احلربية  طيني������ة وفيه������ا و�س������ف لالأ

بدءاً من القي������ادة التي تولت العمليات وذكر 

عمال امل�سينة التي قام بها العدو  أ�سبابها واالأ ا

والت�سدي له������ا بالطريقة املنا�سبة. وحتقيقاً 

للفائدة م������ن هذه املعلومات فقد �ُسطرت يف 

لوح������ات حجرية مرمرية جي������دة و�سعت يف 

دارية يف كربى املدن  الق�رص ويف الق�سور االإ

�سورية ويف املعابد على وجه اخل�سو�س. االآ

ويف جمال الدعاية للحروب ونتائجها نذكر 

أثاث  اأن الغنائم العينية:ذهب وف�سة وبرونز، ا

أ�سياء اأخرى كانت تعر�س  وحتف ومالب�س وا

فيما ميكن اأن ن�سميها معار�س خا�سة ليطلع 

�رصى فيقودهم اجلنود  أم������ا االأ عليها النا�س ا

 )5(
عرب املدن والقرى وال�سياع

ويف ه������ذا املج������ال علين������ا اأن ال نتنا�سى 

أدبيات بالد ال�س������ام ونقتطف منها ن�سو�ساً  ا

معينة ونبداأ مبا قدم������ه ملك مواآب يف هذا 

املج������ال. ونعني به مي�سع ب������ن كمي�ست ملك 

مواآب الذي ترك وراءه نُ�سباً نعتربه ف�ساًل من 

�سريت������ه الذاتية فقد نُق�س فيه حكاية مملكة 

مواآب مع بيت عمري يف ال�سامرة. واملق�سود 

م������ن هذه العبارة بيت عم������ري ال�ساللة التي 

حكم������ت يف ال�سامرة من 882-845ق.م وقد 

أ�س�سها عمري الذي كان قائداً ع�سكرياً عند  ا

يربعام ملك اإ�رصائيل 926- 882ق.م. وحينما 

أبنائه  خري وقع اخل������الف بني ا تويف ه������ذا االأ

على وراثة العر�������س فح�سم عمري اخلالف 

أ�س�س  ل�ساحله واأ�سب������ح ملكاً على اإ�رصائيل وا

�سوريون بعبارة »بيت  اأ�رصة حاكمة و�سفها االآ

عمري«

ويرجح الباحث������ون اأن هذا القائد مل يكن 

�سماء  من بني اإ�رصائيل فا�سمه ال يتناغم مع االأ

�رصائيلي������ة اليهودي������ة. ورمب������ا كان زعيم  االإ

ع�ساب������ة متكن من اال�ستيالء على احلكم يف 

�سم������ايل فل�سطني وقام باأعم������ال تف�سح عن 

ول حتقي������ق امل�ساواة  هويت������ه اإذ كان همه االأ

�رصائيلي������ني والكنعانيني. وقد جاهد  بني االإ

 .
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خلفاوؤه من بعده على حتقيق هذا الهدف
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اأغ�سب������ت اأعمال������ه اأحبار اليه������ود فاتهموه 

وخلفاءه بالزندق������ة واخلروج عن ديانة يهوه 

أرباب كنعان،خلفه على العر�س  واالنحياز اإىل ا

أخ اأب( وا�سم������ه غري يه������ودي وبهذا  ول������ده )ا

ال�س������دد يقول مارتني نوت )M.Noth( اإن 

قرب اإىل  اال�سم عمري م�ستق من اأ�سل هو االأ

العربي������ة وبعيد عن العربي������ة وينطبق ال�سيء 

. 
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أخ اأب( اأي عم ذاته على اال�سم )ا

لقد �سي������د عمري ال�سام������رة عا�سمة له 

و�سمح ببناء املعاب������د بداخلها وو�سع متاثيل 

الثريان بداخله������ا متحدياً اأحبار اليهود وقد 

أ�سفار املل������وك على هذه الناحية  ركز كتاب ا

الدينية املخالفة ملنا�سك عبادة يهوه وامل�سايرة 

�سح امل�سجعة على احلرية الدينية  اأو على االأ

ول اإ�سحاح 16وما بعد( واأهملوا  )املل������وك االأ

عمال������ه ال�سيا�سي������ة الت������ي كان  أو تنك������روا الأ ا

هدفها توحيد اأر�س كنعان باأ�سلوب وخطط 

غ������ري التي �سار عليها �سي������وخ اإ�رصائيل، وعن 

�سيا�سته حتدثنا م�سلة مي�سع التي �سطر فيها 

اأن عم������ري قد �سيق على م������واآب و�سار على 

أخ اأب وقد �سيطرا على منطقة  خط������اه ولده ا

ماأدب������ا مدة اأربعني عام������اً واتخذا من مدينة 

دارتهم . عطاروت مقراً الإ

عندها وان�سجاماً مع بناء حكاية الع�رص 

تدخ������ل الرب كامو�س فاأم������ر مي�سع اأن يحتل 

مر وطرد جيو�س  مدينة نبو ،نفذ مي�س������ع االأ

عم������ري من ب������الده مب�ساعدة وع������ون الرب 

كامو�������س الذي تدخل يف احل������رب ل�ساحله 

ومده بالقوة والعزمية فتمكن من طرد الغزاة 

واإعادة البناء والعمران يف بالده.

أدبيات املقاومة يف الع�سور  هذا �سيء من ا

القدمية جمعته م������ن الكتب اخلا�سة وراأيت 

أنه منا�سب للندوة و�سكراً.  ا

1-Die	 Inschriften	 der	 Konige	 Von	 Agade,	 Hans	 Hirsh	 Archif	 fur	 Orient	 Forschung	
XX(1963p.179-)

2- منري الري�س،الكتاب الذهبي للثورات الوطنية يف امل�سرق العربي الثورة ال�سورية الكربى بريوت 1969�س173-167. 

3-The	Statue	of	IDRi-MI	by		Sidney	Smith,	London	1949p.1423-								
4-	Sumerische	Hymnen	Zurch			Stuttgart	1953p.247256-
5-	Assyrian	Royal	Insicripitons	Part	2,	A.Kirk	Grayson	(1976)p.113118-
6-M.Metzge	,Grundriss	der	Geschichte	Israels	(1970)p.107112-
7-M.	Noth,	Geschichte	Israels.	Berlin(1950)p.210

الهوام�ش :
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اأ�ضماء خارج دائرة ال�ضوء

أ�سباب عدة  دبي يعود غمو�سها �إىل �
هناك فرت�ت غام�سة يف �لتاري������خ �لأ

أدبائها يف �ملناهج �لدر��سية،  ومنها تز�ور �لنقد و�لدر��سة عنها، وعدم �إدر�ج �

دبية مبعاركها و�أعالمها.  و�ن�سغال �لنه�سة �لأ

دبية يف �ل�سام ق������د عرفت �لنتعا�ش و�لنمو   وم������ن �ملعروف �أن �حلياة �لأ

بعد ف�سل �ستائ������ي طويل، وبد�أت حركة �أدبية حمافظ������ة بالظهور يف �ل�سارع 

أ�سباب �ل�سحو. لكن  �لثق������ايف يف مناخ �سعب �أفقدته �سنو�ت �جلمود �لطو�ل �

م�رصحي وناقد واأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

اأمني اجلندي �شاعر ال�شام

❁
عبد الفتاح قلعه جي
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أدبها مل يحظ  ن � هذه �لفرتة بقيت غام�ضة لأ

بالهتمام و�لدر��ضة �ملنهجية �لتي خ�ص بها 

�أدب �لع�ضور �ل�ضابقة على �لرغم من ظهور 

أ�ضماء هامة نذكر منه������ا يف �ل�ضام: �ل�ضاعر  �

 )1811-1748( �لبريوت������ي  برب������ري  �أحم������د 

و�ل�ضاع������ر عمر �لي������ايف �لدم�ضقي )1759-

أم������ن �جلندي  1818( وق������د رث������اه �ل�ضاعر �

بق�ضيدة مطلعها:

���س��ه��م��ه��ا ردُّ          
ق�����س��يُّ امل��ن��اي��ا م���ا لأ

ه البعد فما حيلتي، وال�سرب قد دكَّ

و�ل�ضاع������ر �حلم�ض������ي بطر�������ص كر�م������ة 

�لنقا�ص  م������ارون  و�مل�رسحي   )1851-1774(

من �ضيد� ) 1817-1855( و�آل �ليازجي يف 

لبن������ان، و�آل مر��ص وخا�ضة فرن�ضي�ص مر��ص 

يف حل������ب، ونق������ول �ل������رتك )1928-1763( 

�ضماء قد حظيت ببع�ص  و�إذ� كانت بع�ص �لأ

�لهتم������ام ف������اإن �أغلبه������ا بقي خ������ارج د�ئرة 

�ل�ضوء.

بني اجلندي والبارودي

تعودنا �أن نعت������ر �ل�ضاعر حممود �ضامي 

با�ض������ا �لب������ارودي يف م�������رس منوذج������اً �أعلى 

لل�ضع������ر يف بد�ية ع�رس �لنه�ض������ة فنقول �إنه 

أع������اد للق�ضيدة �لعربي������ة متانتها وجز�لتها،  �

وكان �ضعره تقلي������د�ً للقدماء من وقوف على 

�لأطالل وو�ضف مل�ضاهد �لتحمل و�لرحتال، 

�لكال�ضيكي������ة  �إىل  ج�������رس�ً  كان  �ضع������ره  و�أن 

اجلديدة. وقد اأدرجناه للدرا�سة يف مناهجنا 

وجامعاتن������ا اعتماداً عل������ى درا�سات جاهزة 

�سقائنا  امل�رصيني، له ولهذه الفرتة.  الأ

أ دي������وان �ساعر �سامي  ولك������ن عندما نقرا

خم�رصم اأقدم من البارودي هو اأمني اجلندي 

)1766-1841( ن�سط������ر اإىل ت�سحي������ح هذه 

أ باالأطالل واإمنا  املعلومات، فق�سائده ال تبدا

أو الرمزيني  بالغ������زل واخلم������رة احل�سي������ني ا

أنه يطرق مو�سوعه مبا�رصة.  أو ا ال�سوفي������ني، ا

أ�سلوبه فيتميز بالرقة والطالوة والعذوبة  أما ا ا

الغنائي������ة والبعد عن �سعث التكلف واملعاظلة 

الت������ي جندها يف �سع������ر الب������ارودي، اإ�سافة 

اإىل اأن ق�سم������ا هاماً م������ن �سعره كان ت�سجياًل 

أو  آنذاك ا حداث ع�������رصه ومناخات احلياة ا الأ

مل�ساع������ر ذاتية.  وعلى ذلك كل������ه تقوم بنية 

الق�سيدة لديه. ولكنن������ا ال نعرف عنه �سيئاً 

وما اأح�س������ب طالبنا يف اجلامع������ة قد مروا 

أتوقع بعد �سدور كتابي عنه  با�سمه. وكن������ت ا

يف وزارة الثقافة عام 1988 اأن يتم ت�سحيح 

املعلوم������ات عن اجل�رص بني القدمي واحلديث 

يف ال�سام واختالفه عن مثيله يف م�رص، واأن 

يدرج يف جانب من مناهجنا الدرا�سية، لكن 

ذلك مل يح�س������ل، بالرغم – كما اأفادين اأحد 

ديبة  امل�سوؤول������ني يف وزارة الثقافة- من اأن االأ

اجلليلة الدكتورة جناح العطار، وزيرة الثقافة 

آن������ذاك، قد اأو�ست بعد �س������دور كتابي هذا  ا
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بتوجي������ه الدار�سني اإىل االهتمام بهذه الفرتة 

دبي.  املهملة من تاريخنا االأ

اأمني اجلندي ومناخات العمل الثقايف 

ال نعل������م يف حم�س وج������ود �سالون اأدبي 

يف هذه الف������رتة ك�سالون ال�ساع������رة ماريانا 

أدباءها  مرا�س يف حلب )1763-1828( لكن ا

كان������وا يجتمعون يف البي������وت اأو يف امليما�س 

أو  على �سفة العا�سي اأو يف امل�سجد النوري ا

دب  اخلالدي، يتطارحون ق�سايا ال�سعر واالأ

ال������رتاث، ويتناق�س������ون يف امل�سائل  ويقروؤون 

ال�سيا�سي������ة واالجتماعي������ة. وكان ال�سع������راء 

منه������م يحاولون احتذاء من������اذج الفحول يف 

م������وي والعبا�س������ي اإ�سافة اإىل  الع�رصي������ني االأ

تاأثره������م ب�سعراء الت�سوف. وغالباً ما ترافق 

جمال�������س امليما�������س والبي������وت و�س������الت من 

املو�سحات والقدود ي�ستمع فيها احل�سور اإىل 

اأح������دث ما كتب �ساعر حم�������س الكبري اأمني 

اجلندي توؤديه فرقة من املن�سدين مب�ساحبة 

الت املو�سيقية. االآ

مناخ������ات اأخ������رى �سيا�سي������ة واجتماعية 

ودينية، عا�سها اجلندي متاأثراً بها، متفاعاًل 

ح������داث، جن������د يف �سع������ره انعكا�ساً  م������ع االأ

ل�سحوها واكفهراره������ا. ففي �سعره ت�سوير 

للحياة الروحية، واإ�سارات ذات قيمة تاريخية 

ويكفي  واالجتماعية،  ال�سيا�سي������ة  حداث  لالأ

حداث التي اأملت  اأن ن�س������ري اإىل بع�س هذه االأ

نتا�س بذور الوعي القومي  بال�س������ام وهياأت الإ

مري  مث������ل: حركة �ساه������ر العمر، حرك������ة االأ

ب�س������ري ال�سهابي ، ظلم اجلزار، حملة نابليون 

نك�سارية،  وتراجعه عن عكا، الق�ساء على االإ

حمل������ة اإبراهيم با�سا امل�������رصي على �سورية. 

مري ب�سري  ومثلما انقطع بطر�س كرامة اإىل االأ

ال�سهاب������ي ، ف������اإن اأمني اجلن������دي انحاز اإىل 

اإبراهيم با�سا خالل حكمه يف �سورية، واأفاد 

من مرافقته له وخا�سة من اإقامته يف حلب 

عدة �سنوات حيث اجتمع باأدبائها و�سعرائها 

أ�ساط������ني الف������ن والغناء فيه������ا. وكثري من  وا

مو�سحاته وقدوده يغنيها اليوم مطربو حلب 

ومن�سدوه������ا وخا�سة ما انتظم منها يف عقد 

خرى  ف�سل ا�سق العطا�������س. اأما ق�سائده االأ

يف ديوان������ه فكانت لقوته������ا وجمالها �رصيعة 

االنت�سار، وح������ني ا�سطح������ب اإبراهيم با�سا 

ال�ساعر معه يف زيارت������ه اإىل والده بالقاهرة 

وجد اجلندي اأن �سعره قد �سبقه اإىل م�رص. 

ب لوي�س �سيخ������و يف كتابه  قال عن������ه االأ

داب العربية يف القرن التا�سع ع�رص: »كان  االآ

�ساعر زمانه، �سيال القل������م، طيب القريحة، 

أو نر،  مل مي�������س عليه يوم خال فيه من نظم ا

يحرر يف يوم ما يُعجز عنه يف �سنة«.

وقال عن������ه البيطار يف حلية الب�رص: »قد 

ف������اق اأهل زمانه، و�س������ارت الركبان بكالمه، 

وتزينت املجال�س بنظامه«.
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وتاأكيداً ل�سريورة �سعره 

وانت�ساره بني اأفراد ال�سعب 

ن�س������ري اإىل اأن ديوانه طبع 

عوام:  االأ مرات يف  ثالث 

1903/1883/1870م. 

ج�����������وان�����������ب م����ن 

حياته:

اأمني  ال�ساع������ر  ول������د 

بن خالد بن عبد الرزاق 

اجلن������دي مبدينة حم�س 

ع������ام 1180ه� 1766م يف 

اأ�رصة نزح جدها من معرة 

بالعلم  وعرف������ت  النعمان 

تلقى  دب،  واالأ والف�س������ل 

العلم يف حم�س، وتردد اإىل دم�سق فقراأ على 

أدبائها.  علمائها وا

يبدو اأن حب ال�ساعر للمو�سيقى والغناء 

أثار علي������ه املتزمتني الدينيني مما  واجلمال ا

دفع������ه اإىل الذهاب اإىل طرابل�س حيث ق�سد 

�سعد وخ�سه باملديح،  وايل عكار علي با�سا االأ

وق������د غادرها بعد ان������دالع الثورة يف حم�س 

عام 1801 حيث قمعها ب�سدة  وكان اجلندي 

وىل م������ن القرن  خ������الل ال�سن������وات الع�رص االأ

التا�سع ع�رص �ساعر عكار. 

ل��ق��د ع��ف��ت ح��م�����ض��ًا وخ��ّل��ف��ت��ه��ا

ت����ع���������ض ع�����ل�����يَّ ب�����ن�����ان ال���ي�������د

وه����اج����رت م��ن��ه��ا ل�����ربج ال��ع��ل��ى

م��ع��ه��دي ع����ن  اهلل  ����ض���ن���ي  ف���ع���وَّ

وكان كثري ال������رتدد على حماه يت�سل باآل 

اجليالين اأ�رصاف حماه، ومينح قدوده الدينية 

ذكارهم. وتفيدنا اإح������دى مقطوعاته باأنه  الأ

ا�سرتك يف احلملة البحرية على عكا يقول:

نهجًا واخ���رتن���اه  ال��ب��ح��ر  رك��ب��ن��ا 

ل���ع���ك���ة وال�������ري�������اح ب����ن����ا ت�����ض��ري

اأ���ض��ح��ى اهلل  ب���ع���ون  وم���رك���ب���ن���ا 

ي����ك����اد ب��������دون اأج����ن����ح����ة ي��ط��ري

ويف عام 1246ه� ق������دم اإىل حم�س وال 

من قب������ل ال�سلط������ان حممود الث������اين، ويبدو 

اأن ال�ساعر قد هج������اه بق�سيدة منددا فيها 



اأمني اجلندي �شاعر ال�شام

2302009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

بالف�س������اد ال�سيا�سي للحكم العثم������اين، واإذا 

كانت الق�سيدة غ������ري معروفة لدينا فهنالك 

أبي������ات له قيلت يف ه������ذا املو�سوع رمبا هي  ا

جزء من الق�سيدة:

وق���وٍم غ�ض ط��رُف ال��ده��ر عنهم

ف������اآذوا ك����لَّ ذي َع���َر����ض وع����ادوا

ويف ظ��ل��م��ات ظ��ل��م احل���ق ���ض��اروا

الف�ضاد ع��ن��دم��ا ظ��ه��ر   ف�����ض��ادوا 

كنا ح��ي��ث  ���ض��رنج��ع  ق���ال���وا  واإن 

ال��ع��ب�����اد ت��ذم��ه�����م   اأن  خم���اف���َة 

ع��ن�����ادًا رج���وع���ه���م  ط��ل��ب��وا  واإن 

ل��ع��ادوا ُرّدوا  ول���و  ���ض��دق��وا  ف��م��ا 

وو�سى بال�ساعر بع�س اأعوان الوايل فاأمر 

بنفيه عن حم�������س، وعل������م ال�ساعر فحاول 

اله������رب اإىل حماه، لكن������ه األقي عليه القب�س 

واأودع ال�سج������ن يف اإ�سطب������ل ال������دواب، ومنع 

عن������ه الطعام وال�رصاب اإال ما ي�سد به الرمق، 

أيام اأغار الدناد�سة يف مئتي فار�س  أربعة ا وبعد ا

يقودهم �سليم ب������ن باكري على حم�س وقتلوا 

الوايل واأطلقوا �رصاح ال�ساعر.

يف ع������ام 1250ه� اأ�سيب ال�ساعر مبر�س 

ع�س������ال، ويف منت�س������ف رم�س������ان اأ�سي������ب 

بالفال������ج، و�سمت به خ�سومه املتزمتون ومن 

تبعهم من العامة قائل������ني اإنها عقوبة ربانية 

حلت به مل������ا اقرتف من ذنوب والنغما�سه يف 

احلب واخلمرة والغناء واللهو، واأن داءه البد 

قاتله.

اأ�ضاع الورى عني عداتي واأظهروا 

بالتداول بينهم  فيما   ال�ضماتة 

وباملوت مل ي�ضمت  مبثلي  ت�ضفيًا

م��ن ال��ن��ا���ض اإل ك��ل ب����اٍغ وب��ا���ض��ل 

وق������د حتداهم ال�ساعر متجه������اً اإىل اهلل 

بكل ذنوبه طالباً منه ال�سفاء.

اإلهي تدارك �ضعف حايل برحمة

ولطف خفيٍّ ع��اج��ل  غ��ري  اآج��ل

فاإن كان هذا بالذنوب ولي�ض يل

نا�ضل غري  داوؤه  وج�ضمي  �ضفاٌء، 

ف�����اإين ب��ط��ه م�����ض��ت��غ��ي��ث وراغ�������ٌب

الغوث يف كل هائل اإىل اهلل فهو 

أنه������ى الق�سيدة  ويف ليل������ة عي������د الفطر ا

ون������ام وعندم������ا ا�ستيقظ اأ�سب������ح بارئاً. وقد 

عا�س ال�ساع������ر اإىل اأن �ساهد قوات اإبراهيم 

با�س������ا تن�سحب م������ن �سورية واأدركت������ه املنية 

ع������ام 1257ه� - 1841م ودفن قرب اجلامع 

اخلالدي بحم�س.

ال�ضاعر الغزيل:

يف حت�سيله العلمي بدم�سق الزم ال�ساعر 

ال�سيخ عمر اليايف حتى اأجازه يف ال�سعر وقال 

أ�سعر اأهل الغرام. واحلقيقة  له: اذهب فاأنت ا

اأن اجلندي عا�س حياته اخلا�سة يكتب �سعر 

احلب واخلم������رة والت�سوف وال�سعر الغنائي 

من ق������دود ومو�سح������ات، وكان يتغنى ب�سعره 
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ن�س والطرب،  املغنون وال�سمار يف جمال�س االأ

ذكار الدينية. واملن�سدون يف االأ

عندما تتملك ال�ساعر ن�سوة الغزل وياأ�رصه 

جم������ال الطبيعة يزداد �سع������ره رقة وعذوبة، 

بيات حركة ر�سيقة كاأنها اأقدام  وت�رصي يف االأ

ر�س، فت�سمع  راق�سة ال تكاد تثب������ت على االأ

لها وقعاً مرق�س������اً، وحت�سُّ بها خلفتها تكاد 

لف������اظ املنتقاة والعبارات  تطري، وت�ساهم االأ

امللون������ة، وال�سور القريب������ة املتقافزة يف هذا 

املهرجان االحتفايل البهيج.

���ض��ف��رت اإذا  ت����ري����ك  ب���ي�������ض���اء 

���َع���ر ق�����م�����������رًا ي����ت����ربق����ع ب���ال�������ضَّ

م����������ّرت وال�����ع�����ن�����رب ي�����ض��ب��ق�����ه��ا

ك���ن�������ض���ي���م م���������رَّ ع�����ل�����ى ن����َه�����َ����ر

وَح����م����ام احل����ْل����ي ت�����ض��ي��ح ع��ل��ى

������ع ب����ال����زَه����ر غ�������ض���ن ق�����د ُو�������ضِّ

وِق�����������ض�����يِّ حل�������اظ م������ا ب���رح���ت

ح�������������ض������اء ب������ال وت����ر ت�����رم�����ي الأ

اأت����ت اأن���������ض وع���ي�������ض���ك ي������وم  مل 

���������رر ت����خ����ت����ال مب�����و������ض�����يِّ ال����طُّ

ف��ط��ف��ق��ت اأق��������ول ل���ه���ا ف���رح�������ًا

اأه������������اًل ب����ال����غ���������ض����ن امل�����زده�����ر

ف������اإذا �سكر باجلمال البد لتمام اللذة من 

وتار املدام ونغمات اجلنوك واالأ

اإلي�ها دعتني   فقد   عاطنيها، 

وت�����������ار ن���غ���م���ات اجل�����ت�����وك والأ

يدنو الغ�ض  والرنج�ض  عاطنيها 

ب�����ل�����ح�����اظ ت�����������روق ل���ل���ن���ّظ�������ار

وهو يطلب من ندميه اأن يعرج اإىل املدام 

متخففاً م������ن كوابت التابو، م������ربراً تعاطيه 

حزان. اخلمرة باإزالة الهموم واالأ

معتقدًا الكا�ض  عني  حت�رص  اإلم 

والرتحا الهم  يزيل  راح  حت��رمي 

وت�س������اءل معا�������رصوه والدار�س������ون م������ن 

بعدهم، هل كان �سع������ر الغزل واخلمرة عند 

أم  ال�سي������خ اأمني اجلن������دي ح�سي������ني ماديني ا

أنهم������ا رمزيان �سوفيان؟ ومثل هذا الت�ساوؤل  ا

واالختالف يف ال������راأي �سبق يف املواقف من 

�سع������ر حافظ ال�سريازي وكثري م������ن ال�سعراء 

ألفاظ و�سور  خرين الذي������ن ا�ستخدم������وا ا االآ

أ�سعارهم املتعالية.  وتعابري الغزل واخلمرة يف ا

وت�س������ري اإىل االختالف يف ال������راأي بني رجلي 

ب  دين ح������ول مفهوم هذا ال�سع������ر، يقول االأ

توت������ل الي�سوعي  »والغريب اأن راغب الطباخ 

فتح جم������االً وا�سع������اً لهذا النوع م������ن ال�سعر 

أب������ي الوفاء ويف  الفا�س������د يف ترجمة ال�سيخ ا

عالم النبالء، ومل اأمتالك  ترجمة غريه من االأ

نف�سي يف جمال�سة ال�سيخ راغب عن معاتبتي 

دب وال�سداق������ة فيما كتب  اإي������اه معاتب������ة االأ

فق������ال الطباخ : ال حمظ������ور على ال�سوفيني 

اإذا ا�ستع������اروا لهجة الع�ساق املجونية باملعنى 
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أبو الوفاء  �سلوب جرى ا املجازي، وعلى هذا االأ

يف �سعره الغرامي«.

 يق���رع اأجرا�ض اخلطر �ض���د النفوذ 

اليهودي

أم������ني اجلندي ق�سيدة يف مدح  لل�ساعر ا

ال�سلطان حممود مطلعها:

الطول زانها  خود  بالعز  وافتك 

مكحول بال�ضحر  حلظها  بديعة 

لها َت�ضكُّ يف  ا�ضتبانت  مل��ا  هيفاء 

ق��اوي��ل الأ فيها   ك���رثت   ع�ضاقها 

اتخذ اجلن������دي مديحه لل�سلطان حممود 

الثاين يف هذه الق�سيدة �سبياًل لتحذيره من 

خطر تغلغل النف������وذ اليهودي يف بالد ال�سام 

عامة ويف فل�سطني خا�سة، وقد حملت هذه 

الق�سيدة املوؤلفة من 69 بيتاً اإرها�ساً �سيا�سياً 

كبرياً جنده يتحقق فيما بعد يف اإقامة الكيان 

ال�سهيوين. وقد خ�س هذا املو�سوع بثالثني 

بيتاً من الق�سيدة يتحدث فيها عما يلي:

- ا�ستفح������ال اأمر الطائف������ة اليهودية يف 

ال�سام ومعاناة ال�سعب منهم.

- �سيطرته������م عل������ى اجله������از ال�سيا�سي 

داري وتعظيم الوزراء والوالة لهم. واالإ

- مكرهم وخياناتهم املتكررة.

ع������كا  باأم������وال  امل�سب������وه  ت�رصفه������م   -

بفل�سطني.

- دورهم يف تدمري اقت�ساد البالد بالربا 

الفاح�س وو�سائل اأخرى تفقر ال�سعب.

- اإثارتهم اخل�سومات، وعدم اندماجهم 

م، بحي������ث اأن حاراتهم ت�سكل  يف املجتمع االأ

جيتوات منعزلة.

- بخلهم واكتنازهم للمال وعدم توظيفه 

نتاج. يف االإ

مر ) ال�سا�سة العثمانيني(  - ل������وم اأويل االأ

لتهاونه������م يف اإيقاف هذا اخلطر واعتبارهم 

م�سوؤولني دينياً ووطنياً.

رعيته ق��ا���ض��ت  م��ا  لعلياه  ن�ضكو 

من اليهود، وعقد ال�ضرب حملول

حيث ا�ضتطالت بقطر ال�ضام طائفة

ق��وم مناكيل ، وه��م  ال��ب��الد  على 

علموا وم��ا  موالينا  وعّظمتهم 

وت�ضليل ف�ضق  تعظيمهم  ب���اأن 

بها ي�ضنعون  م���اذا  عكة  اأم����وال 

حت�ضيل اآن  ما  لها،  اأخ��ذ  آن  ا ما 

مل���ال ك��ل وزي����ر ق��د م�����ض��ى ورث���وا

ذاك حتليل وميتا، فهل يف  حيا 

كم بالربا �ضحبوا ذيل اخلراب على

تلك البالد، وكم قالوا لهم زولوا

ه������ذه الوثيقة ال�سيا�سية واالجتماعية يف 
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�سع������ر اجلندي ه������ي وثيق������ة تاريخية ت�سور 

آل اإليه حال ال�سام قب������ل دخول القوات  م������ا ا

امل�رصي������ة، وله������ذا �سنج������د ال�ساع������ر يرحب 

أنه يحمل  بانت�سارات اإبراهيم با�سا معتقداً ا

احللم العربي ، واخلال�س والعدل للبالد.

قي�رصية دول����ة  يف  اإذن  ول�����ض��ن��ا 

ول اأهل ملك ك�رصوي كما ا�ضتهر

ولك������ن اأمله هذا خاب م������ن جديد. ومع 

عودة احلكم العثم������اين ثانية اإىل �سورية لزم 

داره حتى وافته املنية.
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وط������ئ هارولد بنرت خ�شبة امل�رسح يف بورمت������اوث وتوركوي يف عام 1956 

باأك������ر من ثالثني ق�شة مثرية وعمل كوميدي، املركز املعياري لفرقة الذخائر 

لفرتت������ي ما قبل وما بعد احلرب، يف حني هيمن ج������ي. بي. بري�شتلي، ونويل 

كاورد، وتريين�س راتيغان على م�رسح الوي�شت اإند بالروحانية الهادئة، وكوميديا 

نيقة، وم�رسحية امل�شكلة االجتماعية ذات الطابع العاطفي، �شممت  االأخالق االأ

ن�شار الطبقة الو�شطى  جميعه������ا لتوؤكد مرة اأخرى على ا�شتح�شان ال������ذات الأ

باحث ومرتجم �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁❁

ò

بنرت وم�رشح القرن الع�رشين

❁
رونالد نولي�س

ترجمة: حممد اإبراهيم العبد اهلل

جنليزي بجامعة ريدنغ دب الإ ❁ اأ�ضتاذ حما�رص يف الأ

❁ ❁



بنرت وم�رشح القرن الع�رشين

235 2009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

أو الدم������وع. بدالً عن  م������ن خالل ال�ضح������ك ا

آرثر ميلر وتين�ضي  ذلك، حتررت  م�رسحيات ا

وليمز باأمناطه������ا الواقعية املتباينة للتعبريية 

العر�ضية )م������وت البائع، 1949(، والطبيعية 

ال�ضهواني������ة )ت������رام ا�ضمه الرغب������ة، 1947( 

أ�ضكال الرقاب������ة الذاتية الت�ضييقية  م������ن كل ا

للنظام الطبقي الربيطاين الذي هيمن عليه 

رهاب االفرتا�ضي للطبقة الدنيا والو�ضيعة  االإ

بحل������ول خم�ضينيات الق������رن الع�رسين. ومع 

تغ������ري الظروف االجتماعي������ة ملرحلة ما بعد 

أوماأ  احلرب، اأعطت احلرية الظاهرية التي ا

مريكان حاف������زاً لن�ضوء حركة ال�ضباب  بها االأ

آرنولد  أو�ضبورن، وا الغا�ض������ب )برز فيها جون ا

وي�ضكر وجون اآردن( يف م�رسح البالط امللكي 

 Annus )*( )ع������ام 1956 )الع������ام الرائ������ع
Mirabilities. وكان ذا اأهمي������ة م�ضاوي������ة، 
لكن اأقل اإح�ضا�ض������اً بالتاأثري الفوري، ترجمة 

كرث �ضهرة �ضموئيل  م�رسح العبث الفرن�ضي، االأ

بيكيت ويوج������ن يون�ضكو، اإىل منتجات لندن 

وعلى م�رسح الفن������ون )وحتديداً »يف انتظار 

غودو« 1955، و»امل�ضتاأجر اجلديد«1956(. 

بنجاحات������ه الب������ارزة يف �ضتينيات القرن 

الع�رسي������ن، ارتب������ط بن������رت كث������رياً بالواقعية 

االجتماعية لل�ضباب الغا�ضب وبعبثية بيكيت 

ك������رث من ه������ذا، ميكن القول  ويون�ضك������و، واالأ

أن������ه ال يوج������د م�رسح������ي واح������د يف القرن  با

أو يتفا�س������ل به بنرت، من  الع�رصي������ن مل يقارن ا

اإب�سن اإىل ديفيد مامي������ت. وابتداء بالق�سية 

الع�رصين،  الق������رن  الواقعي������ة خلم�سيني������ات 

يتفح�س ه������ذا الف�س������ل يون�سك������و وبيكيت 

ويخت������ار كتاب������اً م�رصحيني عل������ى اختالفهم 

ارتبط������ت بهم م�رصحي������ات بن������رت- وخا�سة 

ت�سيخ������وف و�سرتندب������ريغ وبرياندللو واإليوت 

وجوي�������س وبقدر م������ا لدينا م������ن مت�سع نقيِّم 

أو اختالفاته للتعرف  ديون بن������رت و�سالت������ه ا

على ف�سائل م�ساهمات������ه الفردية يف م�رصح 

القرن الع�رصين.

م�رصحيات مثل »التفْت يف غ�سب« 1956 

ال�سبورن و»�سورب������ة الدجاج بال�سعري« 1958 

ردن  لو�سك������ر، و»ع�س كما اخلنازير« 1958 الآ

ا�ستبدل������ت غرف������ة اال�ستقبال عن������د الطبقة 

الو�سط������ى بواقعي������ة »مغ�سل������ة املطبخ« لدى 

الطبقة الدني������ا، وبدون تكثيف مثلت احلياة 

االعتيادية ب�سكل اأمني. وكان لكل منهم اأجندة 

ي�رص امل�ستقاة م������ن احتقار القيم  اجلن������اح االأ

املحافظة للطبقة الو�سطى ما�سياً وحا�رصاً. 

م�رصحيات مثل »الغرفة« و»حفلة عيد ميالد« 

و»الو�سيط« مبا حتمله م������ن نزعات واقعية 

وحوارات �سعبية اأكر من واقعية بدت جزءاً 

أريد القول  وىل: »ا من هذه احلركة للوهلة االأ

اإن م������ا يج������ري يف م�رصحياتي ه������و واقعي، 

أ�سار  لك������ن ما اأقوم به لي�س واقعي������اً«، هكذا ا
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بن������رت. مقارنة بكّتاب الواقعية مل يتحدث بنرت 

عن الربنام������ج ال�سيا�سي املعمول به، بل على 

العك�������س قام بتفكيك الواقعي������ة االجتماعية 

بف�س������ل تطابق ال�سخ�سية م������ع بيئتها، ينزع 

ماألوفي������ة املبتذل، ويزعزع اجلمهور ب�سحك 

جترمي الذات. فبالن�سبة لكّتاب الواقعية كان 

�سخا�س املادية  العر�س الدقيق لظ������روف االأ

يف املجتمع هو النهاية التعليمية بحد ذاتها. 

العم������ل اال�ستثنائ������ي لدى بنرت ه������و »ليلة يف 

اخل������ارج« التي تن�س������ب اإىل م�رصحية �سيدين 

نيومان، �سل�سلة »م�رصح الكر�سي« التي قدمت 

لتلفزيون اأي ب������ي �سي يف اأواخر خم�سينيات 

الق������رن الع�رصين ومطل������ع �ستينياته. نيومان 

أث������ر كثرياً بالواقعي������ة االجتماعية  الكندي تا

مريكي. تقدم م�رصحية  لدراما التلفزيون االأ

لبريت،  »ليلة يف اخلارج« �������رصكاً اجتماعياً الأ

أم������ه، وي�ستاأ�سده  الكات������ب املوظ������ف. تروعه ا

موظف كبري، وي������الم على فعلته القبيحة يف 

حفل������ة مكتبية، فقد اأخ������رج كل ما عنده من 

ا�ستياء واإحباط م������ن الدعارة العمومية قبل 

العودة اإىل حمب�س البيت. فاملقارنة التي تقدم 

يف الغالب م������ع »حفلة عيد مي������الد« تو�سح 

االختالف اجلوه������ري بينهما. على ال�سعيد 

العمل������ي كل �س������يء يف م�رصحي������ة »ليل������ة يف 

اخل������ارج« يبدو وا�سحاً. ال�سخ�سية واحلافز 

عموماً لي�س فيهما غمو�س. احلبكة الدائرية 

تعطي داللة وا�سحة، اإن مل نقل حاًل مر�سياً 

Well-»يف امل�رصحي������ة »ذات البن������اء اجليد

made play، والعك�������س متام������اً يف احلبكة 
الدائرية املتلبدة مل�رصحية »حفلة عيد ميالد« 

الت������ي ترتكنا م�سدودين ن�س������األ اأين؟ وكيف؟ 

ومتى؟ وملاذا؟ قال بن������رت: »اإن كنت وا�سحاً، 

فهذا هو الف�سل بالن�سبة يل«.

م�رصحية »ليلة يف اخلارج« هي م�رصحية 

ناجح������ة بامتي������از، لك������ن التزامه������ا بواقعية 

أنه������ا تفتقد اإىل  »مبغ�سل������ة املطب������خ« يعن������ي ا

»جوهر حياتن������ا.. هذا الغمو�س« الذي يرى 

فيه بنرت �ساأناً م�رصحياً ال ي�ستهان به.

بدالً عن ذل������ك، الغمو�س يف م�رصحيات 

مث������ل »حفلة عيد ميالد« و»الو�سيط« يدفعنا 

اإىل اإج������راء مقارنة مع كّت������اب م�رصح العبث 

أ�س�������س يون�سك������و م�رصح������ه ال�سوريايل  فق������د ا

أ�سا�س منطق������ي: »العبث  الفو�س������وي عل������ى ا

هو ذلك الذي يخلو م������ن الهدف.. وينقطع 

عن جذوره الديني������ة وامليتافيزيقية واملثالية 

ن�سان في������ه �سائع، اأفعاله جميعها  العليا. االإ

ت�سبح بليدة، عبثي������ة ال فائدة منها« وهكذا 

تختلط الرتاجيدي������ا بالكوميديا التي تتحرر 

ب�سكل كامل م������ن اعرتافها باالأخالق املقيدة 

للمجتمع. فالتقني������ة الرئي�سية لدى يون�سكو 

كان������ت التغريب اجل������ذري بتف�س������ري، املعاين 

املجازية باأ�سياء حم�سو�سة على خ�سبة امل�رصح 
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»وت�سويه اللغة ونزع ماألوفيتها.

ال�سلعاء«  »املغني������ة  اأ�سل م�رصحية 

The Bald Prima Donna ع������ام 
1950 م�ستق������ى من اكت�س������اف يون�سكو 

لكتاب العب������ارة االجنليزية الذي اأنزل 

احلياة كلها اإىل تكرار اجتماعي مل�سائل 

داللي������ة تافهة. له������ذا اأف�ست حماكاته 

ال�ساخرة )الباروديا( اإىل مقارنة »حفلة 

عي������د ميالد« ب�»ثرثرة غ������ري منطقية.. 

يف  الواقعي������ة  اأن  غ������ري  ليون�سك������و. 

أدبياً اآخراً ليعلن  »الو�سيط« تدفع ناقداً ا

خيويل  حترره������ا من »عامل يون�سك������و االأ

)الفانتازي( ال�سبي������ه بالكابو�س« الذي 

خر�س«.  جتده يف »الغرفة« و»اخلادم االأ

الف������ارق الكبري جاء م������ع درا�سة نقدية 

اأخرى تقارن »الو�سي������ط« ب�»الكرا�سي« 

ليون�سكو: »فلم يعالج بنرت يف اأي مكان 

حال������ة انع������دام التوا�سل ك� »فك������رة« غريبة، 

ح������رى تافهة معمول بها. الفارق بينهما  وباالأ

ج������اء يف معظم الدرا�س������ات النقدية املبكرة 

واملتب�رصة ل�»حفلة عيد امليالد«، فعامل ال�سيد 

خيولة، ولي�������س من مدر�سة  بنرت ه������و عامل االأ

ثاث  يون�سكو ب�سكالنيتها للجثث املنتفخة، واالأ

املكد�س والكرا�س������ي املرتاكمة التي ت�سري اإىل 

رموز جت�سد عل������ى خ�سبه امل�رصح مل�رصحيات 

أو »كيف   على الت������وايل. اأميدي Amedee  ا

تتخل�س منه« )1953(، و»امل�ستاأجر اجلديد« 

اال�ستع������ارة   .1951 و»الكرا�س������ي«   1953

ال�سمنية مل�رصح يون�سكو ظهرت ب�سكل وا�سح 

يف م�رصحية »وحيد القرن« 1960.

يف ه������ذه امل�رصحي������ة يتح������ول كل من يف 

البل������دة اإىل وحي������د الق������رن با�ستثن������اء رجل 

واح������د. ا�ستعارة الفا�سي������ة امللتزمة وا�سحة 

ماكن. »الرجال  متاماً، وثقيلة يف بع�������س االأ

الطيب������ون ي�سبحون وحي������دي القرن طيبني 
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نهم طيبون جداً  جداً ل�سوء حظهم. ونظراً الأ

لذل������ك مت ا�ستيعابه������م«. يف موقع ما تتحول 

اإح������دى ال�سخ�سيات اإىل وحي������د القرن اأمام 

اأعيننا. فالق������درة املرئية ت�سعقنا، لكن هذا 

االنعكا�������س يظهر لنا ب������اأن اأ�سالة امل�رصح ال 

أرثوذك�سية الفكرة. لنقارن »حفلة  تتنا�س������ب وا

عيد مي������الد«- اإىل اأي م������دى كان اختطاف 

جولدب������ريغ وماكلني ل� �ستانلي ي�سبه الفظائع 

الفا�سية؟ فم�رصح بنرت ذو امل�ستويات املتعددة 

يعيق القراءة املجازية الب�سيطة.

أنه مل  بنرت ينكر تاأثره بيون�سك������و، مدعياً ا

وىل.  ي�سم������ع به اإال بعد اأن كتب م�رصحياته االأ

أنه �ساهد »امل�ستاأجر اجلديد«.  لكنه اعرتف ا

وىل ال�سلعاء«  )الت������ي قدمت مع »املغني������ة االأ

يف لن������دن ع������ام 1956( ويظه������ر كاأن هناك 

ت�سابها بني الّبواب الرثار و�سخ�سية روز يف 

أثار م�رصح بنرت  كر من ه������ذا، ا »الغرف������ة«، االأ

جدالً �سعبياً بعد ع������ام 1958«، ومع واقعية 

»الو�سيط« ابتعد بنرت عن عبثية خم�سينيات 

القرن الع�رصين، لك������ن ال يزال يرتبط ا�سمه 

بتلك التي كان ميتلكها بيكيت.

اأعل������ن بنرت يف ع������ام 1970 ب������اأن بيكيت 

»هو اأعظم كاتب يف ه������ذا الع�رص« والداللة 

الوا�سحة على احرتامه له تبدو يف الر�سالة 

أري������د فل�سفات  املقت�سب������ة لع������ام 1954. »ال ا

وكرا�س������ات دعائية وتعاليم، وعقائد وخمارج 

أريد �سيئاً على قاعدة  وحقائق واإجابات، وال ا

أ�سجع  ال�سفق������ات«. »بيكي������ت هو اأعظ������م وا

واأق�سى كات������ب على قيد احلي������اة«. يف هذه 

ول مل�رصحية غودو  النقطة، وقبل العر�س االأ

يف لن������دن يرد بنرت على الوحدة الفنية لق�س 

بيكي������ت »مل اأقراأ م�رصحي������ة بيكيت منذ زمن 

بعي������د«، اأعلن عل������ى هذا بنرت ع������ام 1960. 

ويقدم مايكل بلنغتون تف�سرياً الكت�ساف بنرت 

أيرلندا عام 1955  لغودو. فقد تعلم بنرت يف ا

م������ن اإنتاج بيرت هول ال������ذي وقعت عليه يده، 

وح�سل عل������ى الن�سخة الفرن�سية لغودو التي 

�سدقاء، ومن  اأعدها، وترجمها مع بع�س االأ

ثم �ساهدها يف لندن. ويف مقابلة اأخرى ذكر 

بنرت م�رصحي������ة »كل ذلك ال�سق������وط« لبيكت 

1957 الت������ي اأظهرت »تف������رداً ا�ستثنائياً يف 

ذاعة، وحتديداً االنهماك اخليايل الكامل  االإ

غري املمكن يف امل�������رصح«. ورمبا نفرت�س باأن 

نتاج  ه������ذا ما كان ياأمل بن������رت حتقيقه من االإ

مل الطفيف«، �سيء من  �سلي ل�»االأ ذاعي االأ االإ

احلوار ال������ذي يقارنه ب�س������دة اإل. اإي. �سي. 

دوبريز باأحالم  اليقظة النرية ل�»وات« لدى 

بيكيت. 

يربط النقاد اأحياناً »حفلة عيد امليالد« 

با�س������م بيكي������ت ويون�سكو، لكن م������ا اإن تذكر 

م�رصحية »الو�سيط« حتى يذكر بيكيت مدحاً 

أو ذم������اً. ف�سخ�سية م������اك ديفيز ال�سعلوك  ا
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آ�ستون املماطل تدفعاننا حاالً  املراوغ ومع������ه ا

ملقارنتهما باإ�سرتاغون وفالدميري يف م�رصحية 

أ�س������ري اإىل اأن »هذه  غودو. وبتط������رف �سلد ا

ه������ي الطريقة الت������ي يخت�رص فيه������ا التقليد 

�سلية اإىل الواقعية 
غري املالئ������م كل الروؤى االأ

التقليدي������ة« فقد قدم روبريت بر�ستني فارقاً 

حتليلياً: »واإن ا�ستعار بنرت بع�ساً من تقنيات 

بيكيت، »لكن تبقى املقارنة م�سللة اأكر مما 

هي هادية..« يف انتظار غودو جتد احلدث 

أم������ا يف »الو�سيط« فهو  ا�ستعاري������اً و�ساماًل، ا

داليل وحمدد« من وجهة نظري ي�ستخدم كل 

من بيكي������ت وبنرت م�رصحياتهم������ا يف نهايتني 

متعاك�ست������ني متاماً: غودو ميي������ط اللثام عن 

الدي������ن والفل�سفة ليظه������ر احلقيقة الغائية، 

يف حني تتج������اوز: »الو�سيط« كلي������اً ماهيتها 

دراك احلقيق������ة الوحيدة التي  امل�رصحي������ة  الإ

متتلكها، وهي الوجود نف�سه.

وال يزال هنالك مزيد من املديونية يعلن 

عنه������ا مع اإنت������اج م�رصحية »منظ������ر طبيعي« 

و»ال�سم������ت« مبقارنتهما مع م�رصحية بيكيت 

1964. توجد ثالث �سخ�سيات يف عمل بيكيت 

يدفن������ون يف جّرة م�سهورة يتحدثون منولوجا 

مبت������وراً، تظهرهم بقع������ة �س������وء بالتناوب. 

دن������ى انعك�س اإىل حد  هذا اجلمود بحده االأ

م������ا عل������ى م�رصحيات بنرت كم������ا يف م�سمون 

احلب الفا�سل. م�رصحية »ال�سمت« قد ت�سلم 

كر بيكيتية من كل م�رصحيات  بهذا، فهي االأ

�سوات ما�سية  بنرت، وبخا�سة ا�ستخدامها الأ

وحا�������رصة تتعلق بفو�سى الذاك������رة املتمزقة 

كالتي جتده������ا يف م�رصحيات مثل »ال�رصيط 

خري« ل� كراب 1958 و»اجلمرات« 1959،  االأ

ومنه ميك������ن اأن تتوقع »ذلك الوقت« 1976. 

دعنا نرى م������ا قاله ناقد يف كلمة ف�سل عام 

1960: »تق������ف م�رصحي������ة« الو�سي������ط »بكل 

قوامه������ا لتقارن ب�»غ������ودو«، وتت������ذوق نكهة 

ت�سيخ������وف وبيكيت ويون�سك������و، لكن اأكر من 

هذا تتذوق نكهة احلياة«.

احلياة بالن�سب������ة لت�سيخوف -�سلف بنرت 

الكب������ري- كان������ت عادية »احلي������اة.. كما هي 

أنها »لي�س������ت احلياة« على  حقيق������ة«، اأعني ا

ركائز »ميلودراما القرن التا�سع ع�رص. وقال 

بنرت �سيئاً مت�سابه������ا يف تناوله للحياة حينما 

ول بحرف كب������ري life فهي  كت������ب حرفها االأ

تعطي معن������ى خمتلفاً عن احلياة التي بداأها 

بحرف �سغري، اأق�سد احلي������اة التي نعي�سها 

حقيق������ة«. الكاتبان مت������ت مقارنتهما مرات 

عديدة، وجت������د يف الواقع عوام������ل م�سرتكة 

عديدة يف عملهما.

كتب ت�سيخ������وف وبنرت كالهم������ا خل�سبة 

 Proscenium arch الق������دمي  امل�������رصح 

theatre، �سف������وف م������ن ال�ستائ������ر القوية 
جتدها عن������د كل منهما. بالن�سبة لت�سيخوف 
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كان يف�سل تقدمي امل�رصحية ذات البناء اجليد 

Well-made play التي كان ميقتها بنرت 
نه������ا م�سلل������ة. غري اأن ت�سيخ������وف ا�ستبدل  الأ

بحل عقدة احلدث املاأ�سوي قفلة مطولة يف 

خري من امل�رصحية. وبرغم ت�سديد  الف�سل االأ

�ستان�سالف�سك������ي على الواقعية والرتاجيدية، 

أ�������رص ت�سيخوف عل������ى الطاب������ع الكوميدي  ا

مل�رصحيات������ه. باملقابل، يف الوقت الذي يتمتع 

أن������ه كاتب  في������ه بن������رت يف امل�������رصح بحقيقة ا

كوميدي متميز، جتد من النادر اأن ياأخذ اأي 

نقد هذا يف احل�سبان. فكل منهما ي�ستخدم 

الكوميديا لك������ي مينع اجلمهور من االنزالق 

يف ا�ستجابة عاطفية تعزوية للتاأ�سي ورهافة 

ح�سا�س. م������ن هنا حتل الواقعية اخلالف  االإ

مب�رصحة الكالم، واحلالة وال�سخ�سية. بع�س 

ال�سخ�سيات لدى ت�سيخوف تخفي اأملها خلف 

قناع كوميدي، بينما ي�ستخدم بنرت ال�سحك 

ثم الرجعي على اعتبار اأن عدم  ال�ستمالة االإ

م������ان عند اجلمهور ي������وازي ذلك املوجود  االأ

لدى �سخ�سياته.

ع������ّرف �ستان�سالف�سكي الن�������س التحتي 

أن������ه »البيان«، ويف  Subtext الت�سيخ������ويف با
ن�سان،  جزء منه »تعبري عن اإح�سا�س داخلي لالإ

الذي يتدفق دون انقطاع حتت كلمات الن�س، 

يعطيهم احلي������اة ومرتكز الوجود«. باملقارنة 

ول  يكتب بنرت »هناك نوعان من ال�سمت، االأ

خر فهو حينما  حينما ال تتفوه بكلمة، اأما االآ

ت�ستخدم واباًل من الكلمات. فهذا اخلطاب 

يتكلم عن لغة حبي�سة حتته. وهذه هي داللته 

امل�ستمرة. فاخلطاب الذي ن�سمعه هو اإ�سارة 

اإىل ذلك الذي مل ن�سمع������ه«. احلوار النمطي 

لدى ت�سيخ������وف هو الطريق������ة التي تتحاور 

خ������ر فيما  فيه������ا ال�سخ�سيات م������ن وقت الآ

بينه������ا، وكاأمنا هم مغلف������ون يف عوامل خا�سة 

به������م. على النقي�س من ذل������ك، املراوغة يف 

التوا�سل هو ما مييز احلوار لدى بنرت. وكما 

ي�سري ج������ون را�سل براون ب������اأن اإحدى املزايا 

ال�سارخة يف م�رصحيات بنرت وت�سيخوف هي 

طريقة ال�سمت التي يّعرب فيها عن امل�ساعر 

العميق������ة. كما يف »اخلال فانيا« و»الو�سيط« 

على �سبيل املثال، فت�سيخوف عرف باأرك�سته 

ين�سج  للتفا�سيل وكاأمنا   Orchestration
حواره قطع������ة مو�سيقية. مرة اأخرى، تعزيزه 

للتمثي������ل اجلماع������ي كتمثي������ل يناق�س نظام 

أو باآخر، يعطينا  وب������را يل ب�س������كل ا النجم االأ

مقارن������ة مع مو�سيقى احلج������رات )مو�سيقى 

تعد من قبل جمموعة م������ن املو�سيقيني اأمام 

جمهور قليل- املرتجم( وب�سكل مقارن، امتدح 

مراجع م�رصحية »الو�سيط« دونالد ماكويني 

خراجه������ا »بالكمال اللحن������ي« والتلميحات  الإ

التي تتنا�س������ج لت�سبح »اأحذي������ة« و�سيدكاب 

أوراق������اً« و»كوخ������اً« و»منا�سري«  Sidcup، »وا
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و»�سقوفاً« ت�سري يف الواقع اإىل زيادة يف تناغم 

التاأليف املو�سيقي لكن هذا الت�سابه يجب اأال 

يغّيب عنا االختالفات التي �ستو�سحها بع�س 

ورينا يف  خرية الأ مثلة. كلمات توزنب������اخ االأ االأ

»ال�سقيق������ات الثالث«، قب������ل مغادرته خ�سبة 

أتناول  امل�رصح يف موت حمتمل يف مبارزة. »مل ا

قهوتي هذا ال�سب������اح، اأتخربهم باأن يقدموا 

ول من  ن؟«. يف الف�سل االأ يل �سيئاً منه������ا االآ

آ�ستون باأن مدفاأة  »الو�سيط« حينما يخ������ربه ا

الغاز ال تعم������ل، ي�ساأله ديفز »م������اذا �ستعمل 

عداد فنجان من القهوة؟«. الإ

للحالة الع�سيبة، تعطي ال�سطور  ونظراً 

التي يحتف������ي فيها توزنباخ برغ������م تفاهتها 

تعب������رياً ع������ن ن�س يخف������ي بداخل������ه طريقاً 

أق������ر به لتوه. فهو يف حب  عاطفياً م�سدوداً ا

يرينا التي وافق������ت على الزواج منه  عارم الإ

أنها ال حتبه به������ذا ال ميكن لتوزنباخ اأن  مع ا

عجاب الرومان�سي  يقدم نوعاً معين������اً من االإ

ن������ه يعرف باأن مثل هذه العواطف ال ميكن  الأ

اأن يتباداله������ا. احلقيق������ة النف�سية ميكن اأن 

منيزه������ا ب�سهول������ة، لكنها اأجن������دة ت�سيخوف 

املناه�سة للتقاليد. كنتيجة �ساخرة ال ميكن 

له������ذه ال�سطور اأن تهرب من امليلودراما، واإن 

كانت من النوع املقلوب.

�س������وؤال ديفز ميكن اأن تاأخ������ذه بحرفيته 

وميك������ن اأن نقبل هذه ال�سط������ور بكل ب�ساطة 

أنها مث������ال عر�س������ي عل������ى اأذن بنرت  عل������ى ا

ال�ساغية يف �سبط اللغة العامية. لكن حب 

ال������ذات املت�سخم������ة الذي اأوجدت������ه طريقة 

احلياة لدى ال�سعلوك ت�سري مرة اأخرى، اإىل 

اأن ديفز ال�سحي������ة املظلومة يقدم احتجاجاً 

ب�س������كل غري مبا�������رص. »هنا اأحت�س������ي فنجانا 

�س������ارات اإىل املدفاأة  من ال�س������اي؟« فاأوىل االإ

تق������دم لن������ا هنا، وه������ي تظه������ر بالنتيجة اأن 

ديفز ال ميكن������ه اأن يدخلها يف ذهنه لدرجة 

اأن اال�ستعمال ال�سلة ل������ه باملو�سوع. وهكذا 

أنه تعبري عن خماوف ديفز  ميكن اأخذه على ا

من ت�رصب الغاز، باعتب������اره مثاالً اآخراً على 

العامل احلاقد،  »ال اأعتقد باأن املدفاأة ال تعمل 

)له������ذا عليك اأن تعد فنجان������اً من ال�ساي(«. 

أ ال�سوؤال على  ب������دالً من ذلك، ميكن اأن يق������را

�سا�سية لطريقة احلياة  أنه اإيحاء باحلاجة االأ ا

التي حت������رم ب�سكل كامل فنجان������اً رمزياً من 

ال�س������اي، وما ميثله م������ن �سخري������ة اإ�سافة-

معي�سة، دفء، جمتمع-اأعاقها ا�سمئزاز ديفز 

ال������ذي اعتاد عليه. بكلمات توزنباخ ن�ستطيع 

مثلة عن  معرف������ة موقعنا بدقة: مبثل هذه االأ

ديفز والتي هي من �سفات بنرت يف جمملها، 

نُ�ستجر اإىل تقلب غري حمدود ملا هو ممكن.

مبقارن������ة م�رصحيات ت�سيخ������وف ب� بنرت، 

خذ النموذج التقلي������دي للو�سول –العرقلة- 

الرحيل كما هو موجود يف »اخلال فانيا« ويف 
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»العودة اإىل الوط������ن« ففيها تتنا�سق وتتكيف 

�سيكولوجي������ة الف������رد وعاطفت������ه م������ع البنية 

أ يلينا  الطبقي������ة عند ت�سيخوف. هك������ذا تبدا

و�سريبرياكوف �سل�سلة من ردات فعل ال�سبب 

خرى تبعاً  والنتيجة عل������ى ال�سخ�سي������ات االأ

للمنزلة االجتماعية والعم������ر واملوقع �سمن 

عامل اجتماعي �سغ������ري حم�سوم. يف م�رصحية 

»العودة اإىل الوطن« تتهدم كل القيم الثقافية 

باحليواني������ة املتاأ�سلة م�سبق������اً التي اأظهرتها 

ردة الفع������ل ل������روث اأما بالن�سب������ة لت�سيخوف 

فالوجود يقا�������س دائماً بعك�س املجال املحلي 

للواق������ع االجتماعي، لكن هنا ب�سرية بنرت يف 

ن�س������اب الب�رصية غالباً ما تك�سف عن  علم االأ

واقع يخفيه الواقع االجتماعي.

ت�سيخ������وف واإب�س������ن و�سرتندب������ريغ ميكن 

اعتبارهم �س������ادة امل�رصح يف القرن الع�رصين. 

وم������ع اأن بنرت ن������ادراً ما يقارن ب������� اإب�سن، اإال 

أننا ميكن اأن جند حالة م������ن التاأثري العامة  ا

واخلا�س������ة جداً. ي������رى توما�������س بو�ستلويت 

أة  باأن اإب�سن موّرث املي������زات  التقليدية للمرا

لناحية الهوية اجلن�سية والرغبة وال�سلطة يف 

بلد ي�سيطر عليه الرجال، ويقدم لنا مقارنة 

 Hedda رائع������ة بني هيدا يف هي������دا غابلر

Gabler ون������ورا يف »بيت الدمية« من جهة، 
وروث يف »الع������ودة اإىل الوط������ن« م������ن جهة 

اأخ������رى. احلالة اخلا�سة حال������ة غريبة كما 

�ساأبني الحقاً يف امل�ساجلة باأن التاأثري املبا�رص 

ب�س������ن يف »املنايف« جليم�������س جوي�س يظهر  الأ

مرة اأخرى يف م�رصحية »اخليانة« لبنرت.

التجريبية القلقة يف امل�رصح عند اأوغ�ست 

�سرتندبريغ تتوقع تط������ورات مهمة يف القرن 

الع�رصي������ن. م�رصحي������ات بن������رت تق������ارن عادة 

مب�رصحيات �سرتندبريغ، وحتديداً »الت�سكيلة« 

الت������ي تعر�س بيان������اً مزدوجاً م������ع م�رصحية 

»اللع������ب بالن������ار« ل� �سرتندب������ريغ 1982 التي 

اأخرجها بيرت هوك يف عام 1962. من جانب،  

كان هذا خيار علم الغيب الغريب، اأن يكون 

اهتمامها بزوج يحر�س على اخليانة بالزنى 

من قبل �سديق يتنب������اأ مب�رصحية، »اخليانة« 

لبن������رت. وقد جم������ع موؤخراً ماي������كل بيلنغتون 

»العا�سق« مع »الغريب« ل� �سرتندبريغ 1889، 

منولوجاً تخاطب فيه ع�سيق زوجها ال�سابق. 

دريان نوبل وهو يجعل فيها بنرت  يف درا�سة الأ

»الوريث ال�رصعي ل�سرتندبريغ«.

ل������دى  الواقعي������ة  الف������رتة  اإىل  بالنظ������ر 

ب« 1887،  �سرتندبريغ مب�رصحي������ات مثل »االأ

و»الدائن������ون« 1888 ميكننا اأن منيز ال�رصاع 

على ال�سلطة ال�سيا�سية اجلن�سية، والكراهية 

ال�رصيحة للن�س������اء، وتر�سيخ الهزمية النكراء 

للرجال م������ن قبل الن�س������اء، مب�رصحيات مثل 

»العا�سق« و»الت�سكيلة« و»العودة اإىل الوطن«.

كر  ومن ال�سع������ب امل�ساجل������ة بالتاأثري االأ
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خ�سو�سي������ة، لكن ميكن الق������ول باأن بنرت هو 

وريث بع�س االبتكارات النظرية ل�سرتندبريغ، 

وحتديداً تقني������ة ال�سكون/ ال�سمت، وفكرته 

ع������ن احل������وار املرتب������ط باكت�س������اف ال�سكل 

املو�سيق������ي. »ال ميك������ن لل�سم������ت اأن يخفي 

اأي �س������يء- فه������و اأكر مما ميك������ن اأن تقوله 

بكلمات«  يقول هام������ل قبيل »ع�ساء ال�سبح« 

ل�»�سونات������ا ال�سبح« 1907، الت������ي مت نظمها 

حول ال�سك������ون وال�سمت، وال�سمت الطويل، 

ورمبا عن طريق بيكيت، اأ�سبح بنرت م�سهوراً 

بهذه التقنية، الت������ي طورها �سرتندبريغ قبل 

ت�سيخوف. اأخرياً يكتب بنرت م�رصحية بكاملها 

باملي������زة الت������ي اأعطت عنوانا له������ا ال�سمت. 

ن�سة  �سدد �سرتندبريغ يف مقدمة م�رصحية »االآ

جولي������ا« 1888 عل������ى الطبيع������ة الع�سوائية 

الغريب������ة حل������واره الواقع������ي باملقارن������ة مع 

الت�ساوق امليكانيكي للم�رصح الفرن�سي. حوار 

�سرتندب������ريغ ال������ذي ينطوي عل������ى املخاطرة 

»يُفح�������س، يُلتق������ط ثانية، ويك������رر، ويُ�رصح، 

أن������ه فكرة يف التاألي������ف املو�سيقي«،  ويُبنى كا

ن������ه و�سف حلوار بنرت  وال������ذي يبدو متاماً الأ

يف »الو�سيط«، الذي ي�سخ�سه اإيرفنغ واردل، 

كاأنه »حرك������ة �سوناتا«، متر مبرحلة التطوير 

والتجمي������ع« وهناك منظ������ر وجمرب اآخر ذو 

تاأثري وهو ليوجي برياندللو.

يف عام 1980 حينم������ا ت�سلم بنرت جائزة 

أ�سار باأنه عرّب  »برمييو برياندللو« يف باملريو، ا

ع������ن  اندها�سه حينما �سع������ر باأن م�رصحياته 

خر من املجهر«، من  كان������ت »على الطرف االآ

تلك التي كتبها برياندللو نف�سه. فرمبا ُخّيل 

 Metadrama لبن������رت اأن تكون ميتادرام������ا

فل�سفة احلياة والفن كم������ا وجدها يف »�ست 

�سخ�سيات تبحث عن موؤلف« 1921 و»هري 

أي������ة م�رصحية من  الراب������ع« 1922. فلم تكن ا

أو  م�رصحي������ات بنرت حتم������ل منعك�س������اً ذاتياً ا

تتطلب مزيداً من الرتكيز بالطريقة نف�سها، 

لكن املزيج م������ن الكوميديا والرتاجيديا لدى 

برياندلل������و وعدم حمبته للرمزية والتجريدية 

وزعزعة اجلمهور فوق كل هذا، هي جميعها 

معروف������ة يف م�رصح بن������رت. واأح������د االأمناط 

الرئي�سي������ة لالرتق������اء بع������دم اال�ستقرار لدى 

اجلمه������ور لديهما هو اإحباط حاجة التحقق 

لديه������م. من هن������ا تق������ارن ع������ادة م�رصحية 

أن������ت على حق« )اإن فك������رت هكذا( 1917  »ا

ب�»الت�سكيلة«.

تهتم������ان مب�سكلة  كلتاهما  امل�رصحيت������ان 

التحقق، حيث تقدمان ن�سختني متناق�ستني 

أيهما  للحالة، وعلى الطرف الثالث اأن يقرر ا

�سح. برياندللو يهتم على ما يبدو باإظهار  االأ

�سلوك املتكربين م������ن الطبقة الربجوازية يف 

كوميديا االأخالق، لكن النزعة الوجودية يف 

اخلتام تثري الق�سية الفل�سفية وال�سيكولوجية 
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لن�سبية احلقيقة، وغربة الهوية. ي�سعى جيم�س 

يف »الت�سكيلة« وراء حقيق������ة الزنى الظاهر 

يف الق�س�������س املت�ساربة ع������ن زوجته وبيل، 

عادة متركزهم  وهما ي�ستخدمان الق�������س الإ

يف �رصاع على �سلطة العالقات املحلية. لكن 

يظهر ب������اأن جيم�س اأكر هروب������اً من حقيقة 

حالته اخلا�سة، م������ن رف�سه ا�ستهاء اجلن�س 

خ������ر واجلن�س املثي������ل. يف مو�سع اآخر من  االآ

ب������ني التلمح������ات املمتعة لبرياندلل������و، يقارن 

مل  اإل. اإي. �سي دوبريز بائعة الكربيت يف »االأ

خيوالت  باعتبارها مو�س������وع االأ الطفي������ف« 

)الفانتازيا( لدى اإدوارد وفلورا، بال�سخ�سية 

املتحجبة يف نهاية م�رصحية »اأنت على حق« 

أنا«. أنني ا أنا من تعتقد ا التي تعلن »ا

املفارق������ة اأن يعن������ون برياندللو جمموعته 

قنعة ال�ساف������رة«، وباملقارنة،  امل�رصحي������ة ب�»االأ

»جند اأن اجلانب الرئي�س������ي من م�رصح بنرت 

هو ف�سح اخلدعة ال�سفوية لتغطية ال�سفور«. 

غري اأن االخت������الف اجلوهري هو اأن الهوية 

عند برياندلل������و ذاتية ج������داً وال ت�سرتك مع 

ب يف  خري������ن ب�سيء -كالعامل »اخلا�س« لالأ االآ

»ال�سخ�سي������ات ال�ست«، والعامل الذي ال ميكن 

اخرتاقه يف »هري الرابع«- يف حني تتجنب 

�سخ�سيات بن������رت التوا�سل لتق������اوم »لكونها 

معروفة«. والنتيجة بالن�سبة لكل م�رصحي اإذا 

أراد اأن يكت�سف �سخ�سية عليه اأن يواجه  ما ا

خ������ر امل�ستقل بدالً من اأن يبتدع كل منهما  االآ

ق�سة من خيال������ه ب�سموليته املعرفية. ي�سف 

برياندللو يف مقدمته امل�سهورة ل�»ال�سخ�سيات 

ال�ست« كي������ف اأن خادمته فانت������ازي اأدخلت 

ال�سخ�سيات امللفتة للنظر للدرا�سة. وب�سكل 

م�ساب������ه اأعل������ن بنرت يف حديث ل������ه عن قوله 

أنا اأعي، اأحياناً،  جائزة �سك�سب������ري هامبورغ »ا

وباإحل������اح من عقلي. ال�س������ور وال�سخ�سيات 

تلح على الكتابة عنها«.

وجتد اأي�ساً مزيداً من القوا�سم امل�سرتكة، 

املتعلق������ة بنظرية برياندللو ع������ن »الفكاهة«، 

املتعلقة بال�سخ�سي������ة والبنية الدرامية على 

حد �س������واء بالن�سبة ل� فكاه������ة برياندللو هي 

اأعمق من كونها جم������رد �سحك كوميدي، اأو 

تبجيل اأخالقي لل�سخرية. الفكرة اجلوهرية 

يقدمها مث������ال برياندللو عن ال�سيدة العجوز 

املتربجة على نح������و متنافر، وب�سعرها الذي 

�س������ّف ب�سكل مري������ع لتحاول الظه������ور بهيئة 

ال�سبية، ويخربن������ا باأنها تظهر وكاأنها »ببغاء 

غريبة«. هذا التناف������ر يخلق »وعي العك�س« 

-يا لها من طلة امراأة حمرتمة- ويثري �سحكاً 

أ ل������دى امل�ساهد  كوميدياً. لك������ن حينما ين�سا

»انعكا�������س« اأعم������ق، يجعلن������ا نع������ي ال�سبب 

الداخلي املحتمل ملث������ل هذا املظهر )حتاول 

عل������ى �سبيل املثال، اأن تبقي على حب زوجها 

ال�س������اب لها( عنده������ا ال ميكننا اأن ن�سحك. 
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ف�»االنعكا�س« يجعلنا نغري م�ساعرنا باالجتاه 

خر، ويجعلنا ن�ستجيب بالعطف، واإن كانت  االآ

وىل ال تزال  عنا�رص اال�ستجابة الكوميدية االأ

موجودة.

خ������ذ على �س������وء هذا م�رصحي������ة »حفلة 

عيد مي������الد« و»الو�سيط«، يف الف�سل الثاين 

وىل تدخ������ل »ميغ« حل�سور  من امل�رصحية االأ

احلفلة ب�»لبا�س ال�سه������رة«، الذي يركز عليه 

فوراً يف التبدل الالح������ق. وب�سكل متناق�س 

تعلن ميغ باأنها ح�سلت عليه من والدها. هذا 

االنح������راف يف احلدث عن ا�ستف�سار �ستانلي 

غاثة ال������ذي يزيده املظهر  يخلق �سح������ك االإ

املبه������رج ملي������غ. »مثل غالدي������وال«، كما تقول 

غولدب������ريغ. وبلغة برياندلل������و نحن ن�سحك 

من »وع������ي العك�س«، فعدم التكافوؤ بني النية 

واملظه������ر ي�سبب »االنعكا�������س« ومنه »ال�سعور 

بالعك�������س«. كما يذكرنا التوهم الب�سيط عند 

ب الذي طردها وهي طفلة على ما  ميغ باالأ

�سع������اد �ستانلي كبديل عن  يب������دو ويف اأملها الإ

مومي الفا�سل. فالكوميديا تتعمق  �سوقها االأ

بال�سفقة التي تلب�س ثوب »الفكاهة«.

أي�س������اً �سخ�سية ديف������ز يف الف�سل  خذ ا

الثاين من »الو�سيط« وتفح�س عبارة »ال�سرتة 

الدخاني������ة املخملي������ة احلم������راء الغامق������ة«، 

آة اإىل هنا،  و�ساأل، »اأنت ل�ست م������ن جاء باملرا

ألي�س كذلك؟« »وع������ي العك�س« �سيء مفرح:  ا

ال�س������رتة الدخانية له������ذا الرجل املحرتم هي 

كناي������ة عن هذا العامل ملرحلة ما قبل احلرب، 

بهج������ة ورومان�سي������ة- وديف������ز ال�سعل������وك. 

لك������ن »االنعكا�س« احلتمي ي�سب������ب »ال�سعور 

بالعك�س«، ال������ذي متثل فيه ال�سرتة الدخانية 

كل م������ا ينكره ديف������ز. املنزل������ة االجتماعية، 

ال�سداق������ة، احلب، الراح������ة وهلم جرا. فما 

نه اأمنوذج  زلن������ا ن�سح������ك على ديفز هن������ا الأ

الت�سنع الكومي������دي لكن يف النهاية ي�ستبدل 

هذا ب�سكل كامل مب������ا تبقى من �سفقة جتاه 

املاأزق الب�رصي.

بالن�سب������ة لبرياندللو كم������ا بالن�سبة لبنرت، 

االعتيادية  ح������داث  االأ الكنوز..  »الفكاهي.. 

والتفا�سيل امل�سرتك������ة.. التي تظهر جميعها 

تافه������ة ومبتذلة«. لك������ن الفكاهة ت�سمح لكل 

�سياء اأن تاأخذ �س������كل البنية الفنية.  ه������ذه االأ

أوليفر عن برياندللو،  ماذا يقول روجر دبليو ا

»ي�سب������ح �������رصاع الفكاهة هذا ب������ني ال�سكل 

أ�سا�ساً للمو�سوع  اخلارجي والوقائع العميقة ا

املتناول والتقني������ة الدرامية على حد �سواء« 

وهذا ما ينطبق كذلك على بنرت.

ي�ساهم عمل برياندللو م�ساهمة فاعلة يف 

احلداثة كما كان لكاتب������ني حداثيني كبريين 

هما تي اإ�س. اإلي������وت وجيم�س جوي�س تاأثرياً 

مبا�رصاً عل������ى امل�رصحيتني اللتني كتبهما بنرت 

ر�س احلرام« و»اخليانة«. وهما حتديداً »االأ
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أن������ا معجب باإلي������وت اأميا  يق������ول بنرت: »ا

اإعج������اب« يف مطل������ع خم�سيني������ات الق������رن 

الع�رصي������ن التح������ق مبجموعة جاب������ت مدينة 

لن������دن حتمل معها نتاج جوق������ات »ال�سخر« 

)1934( ل������� اإلي������وت. كما ميك������ن اأن يقارن 

ليوت يف ع�رصينيات  ر�ستوفاين« الإ »اجلزء االأ

 ،Sweeney Agonists القرن الع�رصي������ن

ببدايات بنرت مبا حتمله من �سفات م�سرتكة 

 Stylization أ�سلبة من تهديد، وابتذال، وا

م�������رصح املو�سيق������ى، والطاب������ع ال�سعبي لها. 

التبادالت بني دا�ست������ي ودوري�س لدى اإليوت 

غالب������اً ما تقارن بتلك املوج������ودة يف م�ستهل 

»حفلة عي������د ميالد«، فهي تقدم توازياً كبرياً 

آني������ا ووميالي يف »املدر�سة الليلية«. ظن  مع ا

اإليوت باأن كوميدي م�رصح املو�سيقى قد يقدم 

»املادة الف�سلى« لتحويل »الت�سلية« اإىل »�سكل 

فني«، لكن من حقق هذا هو بنرت من خالل 

اأ�سداء احلديث املتقاطع والت�رصف املزدوج 

ل������كل من غولدبريغ وماك������ني يف »حفلة عيد 

مي������الد«، وب�سكل م�ساب������ه، »ال�سكل اجلديد« 

الذي ميكن ا�ستنباط������ه من »الكالم العامي« 

الذي اختربه اإليوت يف بداية »حفلة كوكتيل«، 

يبقى العالمة الفارقة لكل اأعمال بنرت وتتبع 

غولدبريغ وماكان ل�ستانلي اإىل املاأوى ال�ساحلي 

يرتبط غالباً بتتب������ع يومينايد�س وراء هري 

اإىل اأمن جمل�������س العائلة يف »مل �سمل العائلة« 

)1939(. م������رة اأخ������رى يف »حفل������ة كوكتيل« 

�سيف غري معروف يقود اإىل الغابة ا�ست�سهاد 

�سيف اآخر. فنح������ن ال نعرف بال�سبط قدر 

�ستانلي بعد حفلة عيد ميالده.

عم������ى، رايل������ي يف م�رصحية  الزجن������ي االأ

»الغرف������ة« لبن������رت ه������و �س������ورة كاريكاتورية 

لل�سيف غ������ري املعروف لدى اإلي������وت، الذي 

 Riley يغني اأغنية م�������رصح املو�سيقا لرايلي

»ذي العني الواحدة« ويتحول لي�سبح ال�سيد 

هري هاركورت- ريل������ي Riley وي�ستح�رص 

يحاء، لكن هذا  رايلي لدى بنرت �سكاًل من االإ

يحاء وجودي بدالً من م�سيحي. يف موقع  االإ

آخ������ر، وكما اأملحت كاتري������ن بريكمان، ميكن  ا

تن������اول »اأمل خفيف« من وجه������ة نظر واحدة. 

�سارات  زاح������ة عن������د اإدوارد واالإ اأعط������ت االإ

النباتي������ة املو�سمي������ة- �سخري������ة كاريكاتورية 

لطقو�������س اخل�سوبة كما وجدت يف »الغ�سن 

الذهبي« ل������� جي. غي. فري������زر )اخت�رصت 

ر�س  عام 1922( التي ت�سه������م يف رمزية »االأ

ليوت 1922. لكن مل يكن هذا اإىل  اليب������اب« الإ

ر�س احل������رام« حيث واجه  اأن كت������ب بنرت »االأ

ب�س������كل غري مبا�رص معتقدات اإليوت املعروفة 

يف عامل امل�رصح. وب�سبب �سجر الطبقة العليا 

بكامله������ا من غ������رف اال�ستقب������ال التقليدية، 

ين�سغل اإليوت بالتكفري واخلال�س.

�سبونر يربط نف�سه ب� بروفروك عالنية، 
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أبياته م������راراً وتكراراً -  حينم������ا ي�س������ري اإىل ا

نن������ي �سب������ق اأن عرفتهم جميع������اً.. وقد  »والأ

عرفتهم.« مع »عرفت هذا من قبل«. عبارة 

»بروفروك« م������ن اجلحيم لدانت������ي، واإ�سارة 

 Terza rima »سبون������ر اإىل »ت������ريزا رمي������ا�

ر�������س اليباب«ت�سري اإىل  واإلهام دانتي يف »االأ

عالق������ة �ساخرة غ������ري مقيدة ب������ني �سبونر/ 

ر�س  هري�ست ك�سخرية فريج������ل/ دانتي، واالأ

اليباب ل� بول�سوفر �سرتيت باعتبارها تعك�س 

املقطع الثالث من ق�سيدة دانتي، لكن هناك 

مزيداً م������ن التطابقات املبا�������رصة مع العمل 

لي������وت. كما ي������وازي را�سل ديفز  الدرامي الإ

تبادل امل�رصوب������ات بني ال�سيف غري املعروف 

واإدوارد يف »حفل������ة كوكتي������ل«، لك������ن املعادل 

الكب������ري جتده ب������ني »رجل الدول������ة العجوز« 

ر�س احلرام«. 1958 و»االأ

يف »رج������ل الدولة العج������وز« بعد اأن غري 

كلفريوي������ل ا�سمه اإىل غومز يرج������ع اإىل بيت 

الل������ورد كالفريت������ون حيث يك�س������ف عن نيته 

لل�سع������ي وراء ال�سداق������ة وهو ي�������رصب بيده 

على ال�رصاب، بينما يذكر م�سيفه يف الوقت 

أك�سفورد: تناظر  يام ا ثمة الأ نف�سه بال�رصية االآ

ول.  دقيق ل� �سبون������ر وهري�ست يف الف�سل االأ

م������رة اأخ������رى، العزلة الت������ي عا�سها هري�ست 

ألبوم �سوره، يف حني  أبقت������ه كما هو ب�سب������ب ا ا

عزلة كالفريتون تتفاقم ب�سبب كتاب ارتباطه 

الرمزي. وبتباين رهي������ب، يبقى هري�ست يف 

النهاية يف دائرة كحولية حمددة من اجلحيم، 

به������ذا يرف�������س بنرت ب�سدة اأي ت������واز مع عيد 

ظهور احلب املمنوح لكالفريتون، متاما كما 

الكراهية الكاذبة لدى برغز وفور�سرت ت�سخر 

من منط املحاكاة الطق�سية لدى اإليوت.

يف امل�رصحي������ة التالي������ة لبنرت جتد عالقة 

ول والثاين  بنيوي������ة مت�سابهة، الف�س������الن االأ

ب�سينية )ن�سبة اإىل اإب�سن( لدى  م������ن املنايف االإ

ول والثاين  جوي�س يقدمان اأ�سل امل�سهدين االأ

مل�رصحي������ة »اخليانة«. ال ي�س������ري فقط اإخراج 

م�رصحية »املنايف« عام 1970، وقبل �سنوات 

عجاب الدائم  من كتاب������ة »اخليان������ة« اإىل االإ

بكل اأعم������ال جيم�س، واإمن������ا ي�سلط ال�سوء 

على االن�سغ������ال ب�سداقة الذك������ر، واخليانة 

التي يتقا�سمه������ا كال الكاتبني والتي تنعك�س 

على ال�رصاع املرك������زي لكل م�رصحية فهناك 

تطابق������ات عدي������دة يف التفا�سي������ل ال�سفوية 

واحلالة الدرامية، ومل نتعر�س اإال للقليل من 

كل �سنف هنا، لك������ن ميكن اأن نتناول املزيد 

من ال�رصح يف مو�سع اآخر.

يف »املن������ايف« يرجع ريت�س������ارد وبريثا اإىل 

دبلن ويلتقي مرة اأخرى روبريت وبيرت�س بعد 

ت�س������ع �سنوات. وتقر اإميا )بنرت( جلريي باأنها 

اعرتفت لروب������ريت بارتكابها الزن������ا بعد اأن 

بداأت العالقة بينهما بت�سع �سنوات. يف نهاية 
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ول تقريباً من م�رصحية »املنايف«،  الف�سل االأ

وبعد مفاحت������ة احلب لروب������ريت، ت�ستجوب 

بريثا من قبل زوجها وتبوح له بكل ما حدث 

ول من »اخليانة«  يف مغازلته������ا يف امل�سهد االأ

يلتقي الع�سيقان ال�سابق������ان جريي واإميا يف 

حانة، وتب������وح اإميا باأنه������ا مل تكن فقط على 

و�سك االنف�سال عن روبريت، واإمنا باحت له 

يف »الليل������ة املا�سية«، مب�سكلتها مع �سديقها 

القدمي. يف الف�سل الثاين من »املنايف« ي�سق 

ريت�سارد طريقه اإىل ك������وخ روبريت ويواجهه 

أنا اأعرف كل �سيء.. عرفت هذا  باخليانة. »ا

من������ذ زمن لي�س بعيد.. من������ذ اأن بداأت بينك 

وبينها«. يفرت�س روبريت باأن ريت�سارد بلغ بهذا 

»هذه الظهرية«، لكن على ريت�سارد اأال ي�سيء 

معاملته. »ال، مراراً وتكراراً، كما حدث«. يف 

امل�سهد الثاين م������ن »اخليانة«، و�سل روبريت 

اإىل منزله بناء على طلب جريي، املكان الذي 

اعرتف فيه باأن اإميا مل »تخربين عنك وعنها 

الليل������ة املا�سية، اأخربتني عن������ك وعنها منذ 

أربع �سنوات«. روب������ريت وريت�سارد يتجادالن  ا

أبداً!، عليك اأن تتفوه ولو  »واأنت مل تتح������دث ا

بكلمة«، ويحتج جريي على روبريت، »ملاذا مل 

تخربين؟«. يغادر ريت�سارد روبريت ويرتك معه 

بريث������ا بعد املواجهة يف الف�سل الثاين. اأخرياً 

ي�ساأل روبريت مرتدداً، »هل قلِت له كل �سيء«. 

ول من م�رصحية  وب�سكل مماثل يف امل�سهد االأ

»اخليانة«، يحدث اأن ي�ساأل جريا موؤخراً، »مل 

ألي�س  تخربي روبريت �سيئاً عني الليلة املا�سية، ا

كذل������ك؟« وترد اإميا،  »لقد اأخربين كل �سيء. 

واأخربته كل �س������يء«. وي�ساأل جريي امل�سدوم 

مرتني »هل اأخربته ب������كل �سيء؟« يف الف�سل 

الثالث من »املنايف يتج������ادل« بريثا وروبرت 

أنا اأعي�س مع غريب!«،  »اأنت غريب.. غريب! ا

ويف كالم مط������ول عن اخليانة يلعب روبريت 

�سماء وفكرة كونه  على العالقة واللق������ب واالأ

»غريب« اإ ميكن اأن نكون غرباء، وحقيقة قد 

نكون غرباء بكل معن������ى الكلمة.. ميكن  اأن 

اأكون بكل ب�ساط������ة غريباً بكل معنى الكلمة« 

ويف مرحلة مبكرة ي�ست�رصخ روبريت/ جوي�س 

ج������ل.. �سداقتنا، �سداقتن������ا طول العمر«  »الأ

جريي يذكر اإميا »زوجك �سديقي القدمي«.

اأخرياً، كل ما هو �سمني يف �سيكولوجية 

اللواط������ة الدفين������ة للرج������ال يف م�رصحي������ة 

»اخليان������ة« جت������ده جلي������اً على نح������و جديل 

يف »املن������ايف«، »اأنت قوي ج������داً لدرجة اأنك 

�سحبتن������ي منها«، ويقول روب������ريت لريت�سارد 

أتوق لكي تخونني  الذي اعرتف الحقاً »كنت ا

اأنت وهي«.

اخلال�س������ة: ميكن اأن نرى تاأثرياً حمتماًل 

لبيكي������ت، وتاأثرياً غري مبا�رص لكل من جوي�س 

أليوت على تكوين م�رصحيات معينة، وتاأثرياً  وا

غري مبا�������رص للتقاليد الدرامي������ة التجريبية 
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والواقعية. كما حتم������ل تقنية بنرت يف بع�س 

احل������االت ت�سابه������اً رائعاً م������ع اأ�سالفه. لكن 

أياً  عل������ى �سعيد التحليل عن ق������رب جند اأن ا

من م�رصحي������ات بنرت لها �سخ�سيتها اخلا�سة 

واملكتمل������ة »ولها من التف������رد والتميز الذي 

كر من ن�سف قرن تقريباً. النظري له الأ

 )*( الكلمة من اأ�سل التيني تعني »العام الرائع« اأو عام املعجزات وهو �سنة 1665 و1666.
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بداعية على  أ�شكاله الإ وروبي حتديداً– ي�شتن������د يف ا اإذا كان الغ������رب –الأ
قاعدة من التنظري النقدي، والدرا�شات النقدية، ماا�شطلح عليه باأنه /مابعد 

دب والفن، وعلى  احلداث������ة/ فاإنه اإمنا يفعل ذلك يف �شياق حركة تطور يف الأ

قاعدة ماميكن اعتباره حم�شالت. و�شلت اإليها احل�شارة الغربية التي كانت 

أدائها منذ القرن اخلام�������س ع�رص- اإىل مابعد ع�رص النه�شة،  ا�شتعماري������ة يف ا

وىل  و�ش������ول اإىل الدمار ال������ذي اأحدثته يف بنية نتائج احلرب������ني العامليتني الأ

�ساعر واأديب وناقد فل�سطيني.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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والثاني������ة وماترت������ب عليه������ا م������ن انح�سار- 

اال�ستعمار القدمي يف بلدان مان�سطلح عليه 

بالع������امل الثالث ويف توطيد ظاهرة اال�ستعمار 

مريكية،  اال�ستيط������اين يف كل من الق������ارة االأ

أنتجت �سكاًل جديداً  أ�سرتاليا وهي ظاهرة ا وا

من اال�ستعمار هو مان�سطلح عليه باال�ستعمار 

اجلدي������د، الذي كان م������ن اأ�رش�س مظاهره /

احلرب الباردة/ التي كان الغزو  

نه اعتمد  الثق������ايف يف �سلب براجمها.. الأ

اأجه������زة املخاب������رات واال�ستخب������ارات حاماًل 

رئي�س������اً لهذا الغزو.. حي������ث ا�ستطاعت هذه 

جه������زة ا�ستقطاب مثقفني كب������ار يف اإطار 
االأ

بناء �سبك������ة من العالق������ات الثقافية املمولة 

يف اإط������ار منظمة حري������ة الثقاف������ة � اإحدى 

مريكية التي  موؤ�س�سات املخابرات املركزية االأ

روج العاملون يف �سبكتها التي غطت اأوروبة 

�سا�������س.. والتي  وىل واالأ والع������امل ملقولته������ا االأ

ع������رت عنها /جملة �سع������ر اللبنانية/ بف�سل 

دب عن ال�سيا�س������ة.. يف الوقت الذي كان  االأ

وا�سح������اً فيه اأن هذه الدعوة اإمنا ا�ستهدفت 

دب  يف م������ا ا�ستهدفت ف�سل االلت������زام يف االأ

والفن عن بق�سايا حرية ال�سعوب يف ن�سالها 

م������ن اأجل حتررها م������ن اال�ستعمار القدمي.. 

ومواجهة هجم������ة اال�ستعمار اجلديد.. وهي 

حالة وج������دت من ي�ستجيب له������ا يف الوطن 

العربي حت������ت يافطات من مث������ل التجديد، 

للف������ن النبيل.. وما اإىل ذل������ك من مقوالت مل 

ت�سم������د ب�سب������ب من ظه������ور الف�سيحة فيما 

يتعلق مب�سدر متويل هذه الدعوة واأغرا�س 

القائمني عليها فقد ظهر اأي�سا اأن مثل هذه 

الدعوة -مدفوع������ة الثمن املايل- اإمنا كانت 

دعوة �سيا�سي������ة حتت زعم العمل على ف�سل 

دب والفن عن ال�سيا�سة، وراجت يف بالدنا  االأ

معايري نقدية ت�ستمد خ�سائ�سها من معايري 

بداع  النق������د الغربية فيما يتعل������ق باأ�سكال االإ

خا�س������ة ال�سعر.. وقد ثب������ت اأن هذه املعايري 

أ�سكال  تنتم������ي اإىل عامل خمتلف وتنطبق على ا

دب والفن خمتلفة، وبغ�س النظر عن  من االأ

أنها كانت تدعو  اخلط������اأ وال�سواب فيها، اإال ا

مبدعين������ا ونقادنا اإىل التغرب والتغريب مما 

أ�سكال الت�سويه يف اإبداعنا  اأحدث �سكاًل من ا

ال�سعري حتديداً ومل يكن ممكنا اأن يكون هو 

بداع ال�سع������ري العربي يف حركته  �س������ورة االإ

اجلدي������دة اإذ ول������دت حركة ال�سع������ر العربي 

اجلدي������د كمح�سلة من حم�س������الت التغيري 

االقت�سادي������ة ال�سيا�سي������ة االجتماعي������ة التي 

اأحدثته������ا النكبة العربي������ة يف فل�سطني عام 

1948 حي������ث كان تاأثري ه������ذه النكبة عميقا 

يف احلي������اة العربي������ة على م�ستوي������ات بينتها 

كاف������ة.. اإذ اأدرك ال�ساع������ر العربي يف �سوء 

رها�سي  ذلك �رصورة موا�سل������ة التاأ�سي�س االإ

أوا�سط  أ منذ ا بهذه احلركة والذي كان قد بدا
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ربعينات حت������ى و�سوله اإىل مرحلة البلورة  االأ

يف ال�سن������وات التي اأعقب������ت النكبة فظهرت 

ق�سائد ن������ازك املالئكة وبدر �ساكر ال�سياب. 

واأدوني�������س، ويو�س������ف اخلال و�س������الح عبد 

ال�سب������ور ونزار قب������اين كحالة م������ن الريادة 

وىل للتجدي������د ال�سعري على م�ساحة متتد  االأ

من الع������راق اإىل م�رص مروراً بلبنان و�سورية، 

و�سع للم�سهد ال�سعري  موؤث������رة يف امل�ساحة االأ

العرب������ي على امتداد الوطن العربي من املاء 

اإىل املاء..

وقد ب������ات وا�سحاً منذ ذل������ك احلني اأن 

التجديد ال�سعري الياأخذ �سكاًل واحداً لدى 

جمموع ه������وؤالء ال�سعراء ولكن������ه اختلف من 

خ������ر دون اأن يوؤ�س�������س على قطيعة  �ساع������ر الآ

م������ع املوروث ال�سعب������ي التقلي������دي.. اإذ اأخذ 

التجديد يف هذه التجارب عدداً من ال�سيغ 

خر لكن عدداً من هوؤالء  تنوعت من �ساعر الآ

ال�سع������راء راح يدع������و اإىل قطيعة مع املا�سي 

للو�س������ول اإىل امل�ستقبل ومن هنا فقد عربت 

ه������ذه الظاهرة عن نف�سها بظه������ور تيارين/ 

داب البريوتية التي راأ�س  ول مثلته جملة االآ االأ

حتريره������ا/ د. �سهي������ل اإدري�������س/ وكان هذا 

تياراً يتمحور حول الهموم القومية وااللتزام 

مة يف تقدمه������ا على �سعيد  به������ا وبحركة االأ

مواجهة اال�ستعمار القدمي واجلديد وااللتزام 

مبنظوم������ة القيم التي تطرحها حركة الواقع 

ن�سان ب�سورة عامة  العربي على املب������دع واالإ

مم������ا يجعل منهما مع������ا مو�سوعا واحدا يف 

الق�سي������دة احلديثة التي اأخذت من املوروث 

ماينا�سب تخفيفها من التفاعيل.. اأو جمزوء 

البح������ور على م�ستوى ال�سكل ال�سعري.. ومن 

اللغ������ة وتراكيبها يف حماولة للو�سول اإىل لغة 

�سعرية مل ياألفه������ا املتلقي.. ولكنها لي�ست وال 

تكون غريبة عنه اأو عليه.. 

أم������ا التيار الثاين ال������ذي كان �سيا�سياً يف  ا

جوهره ولي�س يف دعوته التنظريية فقد مثلته 

جملة �سع������ر التي مل ي�ستطع بع�������س �سعرائها 

االن�سج������ام م������ع التنظري لف�س������ل ال�سعر عن 

ال�سيا�سة، فوا�سلوا الكتابة التزاماً /مبعركة 

اجلزائر/ على �سبيل املثال ال احل�رص، ومن 

ثم ا�سط������روا اإىل مغادرة جمل������ة )�سعر( اإىل 

داب فكان منهم /ال�سياب/ و�سلمى  جملة االآ

املاغوط..  اخل�������رصاء اجليو�سي/ وحمم������د 

بينم������ا وا�سل الباقون نهجه������م حتى توقفت 

املجلة عن ال�س������دور، بعد انك�ساف ف�سيحة 

مريكي.. يف اإطار  التموي������ل اال�ستخباراتي االأ

أي�ساً  منظمة حرية الثقافة التي كانت متول ا

نكاونرت/ التي  جمل������ة اإنكليزية مهمة هي /االإ

نكليزية، وجملة اأ�سوات  كانت ت�سدر باللغة االإ

التي كان������ت ت�سدر يف لندن باللغة العربية.. 

وجمالت اأخرى هنا وهناك غري اأن جان بول 

�سارت������ر ا�ستع�سى على التجنيد لكنه مل ياأخذ 
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موقفا م�سادا لنهج منظمة 

أو مل ي�سلنا  حري������ة الثقافة، ا

مثل هذا املوقف..

بعد ذل������ك قامت فلول 

جمل������ة )�سع������ر( بالرتويج ملا 

ن�سطلح عليه باأنه )ق�سيدة 

النر( ومل يك������ن هذا الن�س 

اأو حتى  واح������دا..  م�ستوى 

داء املتفوق..  م�ستوى من االأ

بني  م�ستوياته  راوح������ت  اإذ 

م�ستويات املجتهدين لبلورة 

ن�س متق������دم وبني جتارب 

أه������م  ا اال�ست�سه������ال  كان 

وه������ي جتارب  مامييزه������ا 

والرتويج  ت�سجيعه������ا  جرى 

له������ا يف �������رصق الوطن العرب������ي ومغربه على 

مة بحركة  اأر�سي������ة ال�������رصاع القائم ب������ني االأ

جماهريها وبني املع�سكر املعادي لها خا�سة 

بعد العدوان الثالثي على م�رص.. اإثر انت�سار 

مة يف معرك������ة اخلم�سين������ات املجيدة يف  االأ

مواجهة حلف بغداد.. ومل يعد ممكنا النظر 

اإىل حركة ال�سعر العربي احلديث باعتبارها 

حركة واحدة.. واإمنا اأ�سبحت حركة متقدمة 

يق������وم بالت�سوي�س عليها وحماول������ة تخريبها 

دع������اة القطيعة مع ال������رتاث.. والداعني اإىل 

كر  / ق�سيدة الن������ر / باعتبارها ال�سكل االأ

تطوراً والنهائي يف هذه احلركة. 

ومل ينك������ر �سعراء احلداث������ة العربية على 

اأ�سحاب ه������ذا ال�سكل حقهم يف التعبري بكل 

أ�سكال������ه لكنه������م رف�س������وا اال�ست�سهال الذي  ا

خل������ط الغ������ث بالثمني، كما رف�س������وا املقولة 

التي جتعل منه �سكاًل نهائياً لل�سعر من جهة، 

وف�سل ال�سعر عن ال�سيا�سة من جهة اأخرى.. 

وكانت املح�سلة اأن انح�رصت هذه املوجة من 

أث������ريا يذكر يف اإطار  الكتاب������ة دون اأن ترتك تا

حركة ال�سعر العربي احلديث واإن ا�ستطاعت 

اأن تق������دم ن�سو�ساً متقدمة من مثل /مونادا 

دم�سق/ ملحمود ال�سيد.
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بحلول كارثة حزيران 1967 كان �سعراء 

أر�س������وا قواع������د الق�سيدة  ال�ستين������ات ق������د ا

احلديث������ة التي اعتم������دت )التفعيلة( منهجاً 

ور�سموا �سورة جدي������دة للق�سيدة احلديثة، 

ولكن هزمية حزيران وما اأحدثته من زلزال 

يف الواق������ع العرب������ي.. واحلي������اة العربية من 

بعد اأثمرت يف جمه������رة وا�سعة من ال�سعراء 

الع������رب الذين اأ�سبحوا �سع������راء فل�سطينيني 

من حيث م�سامني ق�سائدهم دون اأن يغفلوا 

أدائهم ال�سعري بحيث غدت  همَّ التجديد يف ا

ق�سيدة ال�ستين������ات وال�سبعينات والثمانينات 

والت�سعين������ات و�س������والً.. اإىل ق�سي������دة اليوم 

ب�سعرائه������ا ال�ستينيني وم������ن التحق بهم من 

جي������ال ال�سعري������ة التالية م�سكلّ������ة مل�سهد  االأ

ال�سع������ر  العرب������ي احلدي������ث واملعا�رص.. يف 

و�سع. م�ساحته االأ

وبالتوازي وا�سل �سعراء العمود ال�سعري 

حركتهم التجديدية داخ������ل العمود ال�سعري 

ممثلني ب�سعراء م������ن مثل /نزار قباين/ و /

عبد اهلل الربدوين/.

اأما يف املقاب������ل.. وبعد اأن ن�سطت حركة 

مريكي  ترجمة ال�سع������ر العربي وال�سع������ر االأ

مريك������ي الالتيني و�سعر �سعراء املنظومة  واالأ

اال�سرتاكي������ة فق������د ن�سطت حت������ت تاأثري هذه 

الرتجم������ات حرك������ة /ق�سيدة ن������ر/ من نوع 

خمتلف.. اإذ بدت هذه الكتابات مبجموعها 

كما لوكان������ت ن�سو�سا مرتجم������ة حتتمل اأن 

تنت�س������ب  اإىل كتاب اأجان������ب.. وال حتتمل اأن 

تن�س������ب اإىل كتابها.. وعرف ه������ذا النوع من 

الكتاب������ة مرة اأخ������رى بالكثري م������ن التجارب 

الت������ي ا�ست�سهلت هذا النوع من الكتابة حيث 

اأ�سبح������ت �ساحتها مفتوح������ة لكل من يح�سن 

الق������راءة والكتابة خ������ارج ال�سوابط النحوية 

واللغوية مما جعل املتلقي اجلديد غري قادر 

على التميي������ز بني ال�سع������ر والال�سعر.. مما 

اأحلق اأ�رصارا كبرية بعملية التلقي خ�سو�سا 

واأن �رصيح������ة وا�سعة من �سع������راء التفعيلة مل 

ي�ستطيعوا اأن يتج������اوزوا يف جتاربهم عامل 

�سقوط الق�سي������دة خارج العملي������ة ال�سعرية 

خارج ال�سعر.. 

وهنا برزت اأزمة ق�سيدة التفعيلة لتمثل 

أو لدى  ادها.. ا اإ�سكاالً مل يكن قائماً ل������دى روَّ

معظم �سعراء ال�ستينات الذين وا�سلوا حتى 

يومن������ا هذا.. وظهر من ب������ني ال�سفوف من 

اأ�سبح �ساحب قدرة عل������ى احرتاف الكتابة 

أولئك العموديني الذين كتبوا  كما لوكان من ا

خارج ال�سعرية وروح ال�سعر فاأنهوا جتاربهم 

باأيديه������م.. قبل اأن تنهيه������ا حركة الق�سيدة 

أو  احلديث������ة املوؤ�س�سة على جم������زوء البحور ا

زمة يف ال�سعر  التفعيلة.. وهكذا تتجل������ى االأ

ن عل������ى م�ستوي������ني.. هم������ا يف حقيقتهما  االآ

زم������ات الواقع العربي  انعكا�س������ان اأ�سيالن الأ
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املركبة وال�ساملة لكل نواحي احلياة العربية 

يف عجز قدرته������ا عن ا�ستيع������اب الهزائم.. 

وا�ست�������رصاف املناهج املوؤدي������ة اإىل اجتاهات 

امل�ستقب������ل الق������ادرة على اإح������داث نه�سوية 

جديدة يك������ون با�ستطاعتها اإح������داث دوافع 

تنه�������س بالواق������ع العربي مما ه������و فيه من 

ك������وارث وعالمات انحط������اط �سيا�سي ميكن 

أك������ر مامتثلت يف عدد  الق������ول باأنها متثلت ا

من الظواهر منه������ا /اتفاقية كامب ديفيد/ 

الت������ي اأخرجت م�������رص من �ساح������ة ال�رصاع 

مربيالييني ويف  العربي ال�سهيوين وحماته االإ

مريكية و/ املقدمة منهم الواليات املتحدة االأ

أو�سلو/ التي قدمت اعرتافا بالكيان  اتفاقية ا

ال�سهي������وين وتنازال عن احلق������وق التاريخية 

مة العربية. وال�سعب العربي الفل�سطيني  لالأ

يف فل�سطني.. واأخرياً يف �سقوط العراق حتت 

م������ة العربية  مريكي وو�سع االأ االحت������الل االأ

والوط������ن العربي بالتايل عل������ى حافة حتقق 

مريك������ي ال�سهي������وين يف جتزئة  امل�������رصوع االأ

التجزئة العربية وحتويل الوطن العربي اإىل 

حال������ة ت�سميها اأمريكا والع������دو ال�سهيوين/ 

و�سط الكبري/ تكون فيه /اإ�رصائيل  ال�رصق االأ

كربى عظمى/ العام������ل الفاعل يف ال�سيطرة 

على مقدرات اأمتنا وم�سرينا.. 

ر�سية تتجلى اأزمة الثقافة  على ه������ذه االأ

أزم������ة ال�سعر على وجه  العربي������ة عموما.. وا

أي�ساً  اخل�سو�س.. ذلك اأن نفرا من ال�سعراء ا

اأج������ازوا لق�سيدتهم اأن تك������ون خارج ق�سايا 

ال�سع������ر ويف مقدمته������ا الق�سي������ة ال�سيا�سية 

وهمومها من جهة، وخ������ارج ال�سعر كق�سية 

ت�سرتط التجدد بالتجديد الذي ينعك�س على 

بني������ة الق�سيدة مبا يجعله������ا ق�سيدة موؤثرة 

يف اإعادة الت������وازن لعملي������ة التلقي.. بحيث 

أو�سع موازياً  يغ������دو منو القارئ على م�ساحة ا

ومواكب������اً لنمو الق�سي������دة واحلركة النقدية 

أو الالحقة لها.. املواكبة ا

وهنا يجب اأن نعرتف اأن احلركة النقدية 

أ�سمائهم قد  التي توقفت عند جتارب الرواد وا

غابت فيما بعد عن حركة تطور الق�سيدة ومل 

يحظ �سعر ال�ستينات باأية درا�سات نقدية ذات 

تاأثري يف تطور هذه الق�سيدة. وظلت القدرة 

أنف�سهم ه������ي مر�سدهم  النقدي������ة لل�سع������راء ا

ول يف العم������ل على تطوي������ر ق�سائدهم..  االأ

وب������ات وا�سحا للمتاب������ع اأن التفاوت املعريف 

أدائهم.. فمنهم من  لل�سعراء قد انعك�س على ا

اأ�س������اع جتربته ومنهم من اأجاد يف تطويرها 

ومنهم من مل ي�ستطع جتاوز ن�سه ومن الذين 

ا�ستطاع������وا اأن يقفزوا بالق�سيدة يف مرحلة 

مبك������رة من ال�سبعين������ات اإىل اآفاق جديدة يف 

ال�سكل واللغة حمم������ود دروي�س منذ ق�سيدة 

/�رصح������ان ب�س������ارة �رصحان.. ي�������رصب القهوة 

يف الكافيتريي������ا/ معتمداً عل������ى ر�سيده يف 



اأزمة ال�شعر العربي احلديث

2562009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

داء ال�سعري واللغوي  أة يف االأ ممار�س������ة ج������را

غري م�سبوقة..

والذي ال �سك في������ه اأن عدداً من �سعراء 

التفعيلة الذين ك�سفوا عن حرفية يف الكتابة 

ظلوا اأ�رصى حرفتهم فقاموا بكتابة ن�سو�س 

تعتمد التفعيلة.. ولكنها تخلو من روح ال�سعر 

يف الوقت ذاته /حتت مقيا�س �سبيه مبقيا�س 

ال�سعر العمودي التقليدي الذي عرف ال�سعر 

باأنه ال�سعر املوزون املقفى- فجاوؤوا مبقيا�س 

اآخر ه������و اأن ال�سعر احلدي������ث اإمنا هو �سعر 

التفعيلة دون اأن يبذل������وا اأدنى جهد لتطوير 

أ�ساء لن�سه  ن�سو�سهم.. بل اإن ع������دداً منهم ا

ب������اأن عّدد عناوي������ن الن�س الواح������د واأجرى 

ماي�سب������ه املونتاج والكوالج ال������ذي جمع اأكر 

م������ن ن�س يف اإطار ن�س واحد فكنت تقراأ يف 

أو ال�سحف العربية ن�سو�سا تكرر  الدوريات ا

ن�رصها بعد اإجراء مث������ل هذه العمليات مما 

أي�س������اً يف ت�سوي�س املتلقي للتمييز بني  أ�سهم ا ا

اجليد والرديء.. 

أّن عدداً من رواد  أي�ساً ا ومما ال�سك فيه ا

أ�سقط ن�سه يف نرية  احلداث������ة ال�سعرية قد ا

اأخذت �سوراً ت�سكيلية ال تقارب ال�سعرية يف 

أدائه������ا واإن كانت تعرب عن حماولة لالنفالت  ا

وىل معتمدين على ر�سيد  من اأ�رص الق�سائد االأ

قدمي ال ي�سمح مبحاكمة جتاربهم اجلديدة.. 

وعل������ى �سورتهم املروج������ة باعتبارهم �سعراء 

كونيني.. 

وحت������ت هذا الوهم قام������وا بالتخلي عن 

ق�سي������دة املقاوم������ة.. وغادروه������ا اإىل غ������ري 

رجع������ة.. م�ستغرقني ومتقوقع������ني يف هموم 

ذاتي������ة تف�سيلية �سغرية.. التق������ارب الواقع 

ن�سان العربي  �سئل������ة الكربى املوؤرق������ة لالإ واالأ

و�ساعره الذي اليكون اإال مبقدار ماهو كائن 

اإن�ساين منت������م اإىل الهم العام.. الذي يف�سي 

بال�������رصورة اإىل ه������م الق�سيدة من حيث هي 

أو قادر  �سعر ق������ادر على التاأثري م������ن جانب ا

على اأن يكون جزءاً من جتربة حركة ال�سعر 

العربي احلديث من حيث كونها رافعة ثقافية 

اإبداعية من روافع الواقع العربي املرتدي اإىل 

هذا امل�ستوى الذي نحن فيه.. 

ولية  خال�سة القول.. يف هذه املقاربة االأ

هي اأن حركة ال�سعر العربي احلديث لي�ست 

يف و�سع ي�سوقه������ا اإىل اتباع ماا�سطلح عليه 

أنه / مابع������د احلداثة / ولكنها  الغ������رب يف ا

يف و�س������ع م������اأزوم يف م�سهدها الع������ام.. واأن 

هذا الو�سع املاأزوم.. ي�سرتط لكي ينحل اإىل 

أف������ق يخرج به من اأزمته اأو يخرج منها.. اأن  ا

ينظر كل �ساع������ر يف جتربته مبعنى اأن يعيد 

النظر فيها.. ال م������ن اأجل اإحداث تعديالت 

على �سكلها وبنيتها ال�سابق������ة.. واإمنا للبناء 

عليها خارج القطيعة معها.. وتاأ�سي�سا عليها 

م������ن حيث ه������ي جتربة تخ�������س مراحل من 



اأزمة ال�شعر العربي احلديث

257 2009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

حياته وتنتمي اإليها.. مبايف�سي اإىل جتديد 

الق�سيدة با�ستخ������دام قوانني جتديدها من 

داخلها.. ال م������ن التنظريات التي كتبت على 

أو  هوام�س حرك������ة ال�سعر العربي احلديث.. ا

تل������ك الت������ي تكتب يف ف�ساء يق������ع فوقها وال 

يقاربه������ا.. من حيث هي حركة مل تاأت بقرار 

أنها جاءت  من رواده������ا.. واإمنا من حي������ث ا

ا�ستجابة حلركة الواق������ع يف حركة �سعرية.. 

حتمل يف داخلها ب������ذور تطورها من مرحلة 

اإىل اأخرى ومن �ساعر اإىل اآخر..

اإن الدعوة اإىل جتديد الق�سيدة العربية 

أنها لي�ست  أي�ساً.. كما ا احلديثة لي�ست قراراً ا

جدي������دة.. وما حتديثه������ا اإال دعوة لتجددها 

أنف�سهم الذين يدركون اأن  باأدوات ال�سع������راء ا

حرك������ة التاريخ يف الوطن العرب������ي والعامل.. 

واإن كان������ت ال ت�سري يف خ������ط م�ستقيم.. اإال 

أدائها �سل�سل������ة من العوامل  أنها تخل������ف يف ا ا

املركبة املتعددة والتي اإذا اأدركها ال�ساعر من 

خالل كونه مثقفاً ع�سوياً ملتحماً مبجتمعه 

آم������االً.. وواقعاً معي�س������اً ي�ستطيع  هموم������اً وا

اأن ي�س������يء لنف�سه �سبله الت������ي ت�ساعده على 

اإحداث التجديد يف بنيت������ه و�سكل ق�سيدته 

مب������ا يعني باملح�سلة جت������دداً فيها ي�سهم يف 

جعل ال�سعر وال�ساعر جزءاً من حركة تاريخ 

أمت������ه والعامل بانفتاح������ه على جممل  وطن������ه وا

ن�سانية دون اأن يكون  بداعية االإ التج������ارب االإ

أو اتباعياً له������ا.. رابطاً بني الرتاث  نا�سخ������اً ا

واملعا�رصة واحلداثة.. ربطاً يتيح له اأن يكون 

فاعاًل فيه������ا جميعاً.. الجمرد �سدى لها مبا 

يغلق عليه اأفق الق�سيدة واحلياة.. يف وقت 

يج������ب فيه اأن يتعامل م������ع احلياة باعتبارها 

ق�سيدة.. ومع الق�سيدة باعتبارها حياة.

¥µ
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ن�سان و�ملجتمع من دين و�أخالق  �لفن موؤ�س�سة �جتماعية تربوية، يالزم �لإ

أو�سع من  و�قت�س������اد، وهو فرع من ف������روع �لثقافة كونها متلك �ساح������ة تاأثري �

فر�د كما يخاطب  ن �لفن يخاطب م�ساعر �لأ أو كتاب، لأ تاأثري ُمكت�سٍف لع������امل �

عقوله������م، كذلك فهو �لو�سيل������ة �ملبا�رشة لالحتفاء مب�ساعرن������ا �لدينية بوجٍد 

وروحانيٍة عظيمة. 

ر له �أن يدرك �جلمال عندما يقف  ن�س������ان هو ذلك �ملخلوق �لذي ُقدِّ  فالإ

باحث وخطاط �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

�سالمي الفن الإ

ن�سانية وبناء ال�سخ�سية الإ

❁
مع�صوم حممد خلف



ن�سانية �سالمي وبناء ال�سخ�سية الإ الفن الإ

259 2009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

اأمام �شواهد جميلة، في�شعر بتحرك امل�شاعر 

واختالج الروح ويقف معجباً م�شدوهاً وقفة 

العارف لها منذ اأمد بعيد، فتـثور يف اأعماقه 

مال واخلواطر املختبئــــــة وتنجلي لت�شكل  الآ

رافداً هاماً يف تطوير الذائقة اجلمالية. 

فالفن لغــــــة من اللغات، كونهــــــا اأبجدية 

البطولت ال�شاربة يف اأعماق املا�شي، ولغة 

حا�شي�س  عراف والعادات واملعتقدات والأ الأ

فكار امل�شرتكة، وكل من ينت�شب اإىل ثقافة 
والأ

معينة ودين معني يقف متاأثراً باآثاره الفنية. 

ن�شان منذ الن�شاأة  وقد ظهر الفن مــــــع الإ

وىل، ول يــــــزال ي�شكل جــــــزءاً ل يتجزاأ من  الأ

تاريخه وثقافته وتراثه وعلومه ويتفاعل مع 

اختالف املكان وتباين الزمان، ويتغري بتغيري 

الفكر وتنوعه واختالف امل�شاعر والوجدان. 

ن�شان هــــــو املقيا�س  والفــــــن بالن�شبــــــة لالإ

احلقيقــــــي لروؤيتــــــه ال�شخ�شيــــــة والنف�شيــــــة 

واحل�شية والنفعية واحل�شارية. وقد اأعطت 

�شالمّية التي متتــــــاز ب�شمات  احل�شــــــارة الإ

خرى، حيث  مميزة عن باقي احل�شارات الأ

كانــــــت ول تزال و�شتظل دائمــــــاً نبعاً فيا�شاً 

فاق  بكل ما يفيــــــد ويبهج احليــــــاة ويفتح الآ

ن�شان واملجتمع، وهي ال�شاهدة على  اأمام الإ

ــــــة والتقدم الذي  �شالمّي ع�شــــــور النه�شة الإ

واكب تلك النه�شة يف كل املجالت وعلى مر 

ال�شنني والعهود. 

�سالم وا�ستلهمت  حيث ا�سطبغت بروح االإ

تعاليم������ه العظيمة وقدم������ت نف�سها يف اأروع 

أبه������ى تكويناته، تل������ك التي اأبدعها  �سوره وا

بواب.  أو�سع االأ فنانون دخلوا التاريخ من ا

�سالم باأنه الدين الذي  وكثرياً ما يُتهم االإ

حُترم فيه الب�سمة على كل فم، والبهجة على 

ح�سا�س  كل قلب، والزين������ة يف اأي موقع، واالإ

باجلمال يف اأي �س������ورة، وهذا افرتاء عظيم 

أ�سا�س له  ن هذا الكالم ال ا �سالم، الأ يف حق االإ

يف دي������ن اهلل، واإذا كان روح الفن هو ال�سعور 

�سالم اأعظم  باجلم������ال، والتعبري عن������ه، فاالإ

دين، حيث غر�س ح������ب اجلمال وال�سعور به 

يف اأعماق كل م�سلم. 

وقارئ القراآن الكرمي يلم�س هذه احلقيقة 

بو�سوح وجالء وتوكيد، فهو يريد من املوؤمن 

اأن ينظر اإىل اجلم������ال مبثوثاً يف الكون كله، 

يف لوحات رّبانية رائعة احُل�سن، اأبدعتها يد 

اخلالق امل�سّور، الذي اأح�سن خلق كل �سيء، 

ِذي اأَْح�َض���َن ُكلَّ  أتق������ن ت�سوير كل �سيء:  » الَّ وا

ية )7(.  �َضْيٍء َخَلَقُه« من �سورة ال�سجدة، االآ

ْحَمِن ِم���ن َتَفاُوٍت  ���ا َت���َرى يِف َخْل���ِق الرَّ »مَّ

َ َهْل َت���َرى ِمن ُفُط���وٍر امللك3،  َفاْرِج���ِع اْلَب����رصَ

ا  ُه َخِبرٌي مِبَ نَّ ِذي اأَْتَقَن ُكلَّ �َضْيٍء اإِ ِ الَّ
���ْنَع اهللَّ »�ضُ

ية )88(.  َتْفَعُلوَن« من �سورة النمل، االآ

نظار،  ثم ن������رى القراآن الك������رمي يلفت االأ

وينبه العقول والقلوب، اإىل اجلمال اخلا�س 
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جزاء الكون ومفرداته، اإن القراآن بهذا كله،  الأ

ن�ساين، حتى  وبغريه، يريد اأن يوقظ احل�س االإ

ي�سع������ر باجلمال الذي اأودع������ه اهلل فينا ويف 

الطبيعة من فوقنا، ومن حتتنا، ومن حولنا.  

واأن من������الأ عيوننا وقلوبن������ا من هذه البهجة، 

وهذا احل�سن املبثوث يف الكون كله. 

�س������الم يحي������ي ال�سع������ور باجلمال،  اإن االإ

ويوؤيد الفن اجلمي������ل، ولكن ب�رصوط معينة، 

بحيث ي�سلح وال يف�سد، ويبني وال يهدم. 

ألواناً م������ن الفنون،  �سالم ا وقد اأحي������ا االإ

ازده������رت يف ح�سارت������ه ومتي������زت بها عن 

خرى مثل فن اخلط والزخرفة  احل�سارات االأ

والنقو�س: يف امل�ساجد، واملنازل، وال�سيوف، 

واين النحا�سي������ة واخل�سبي������ة والزخرفية  واالأ

وغريها. 

فق�سية الفن مبفرداتها وو�سائلها واأدواتها 

املتنوعة كاف������ة ق�سية من اأخط������ر الق�سايا 

التي يواجهها العقل العربي وامل�سلم يف عاملنا 

املعا�������رص، فاجلدل حول هذه الق�سية مازال 

يدور بني احِللِّ واحلرمة وبني املكروه واملباح 

وب������ني اجلائز وغري اجلائز من دون اأن يكون 

هناك راأي قاطع يركن اإليه امل�سلم وي�سرت�سد 

به لري�سي ربه و�سمريه. 

 وال مراء يف اأن مو�سوع »الفن« مو�سوع 

ن������ه يت�سل  همي������ة، الأ يف غاي������ة اخلط������ر واالأ

بوجدان ال�سع������وب وم�ساعرها، ويعمل على 

تكوين ميولها واأذواقها، واجتاهاتها النف�سية، 

أ،  أو يُقرا باأدواته املتنوعة واملوؤثرة، مما يُ�سمع ا

أو يتاأمل.  أو يُرى ا ا

فالفن كالعلم، ي�ستخدم يف اخلري والبناء، 

اأو يف ال�������رص واله������دم، وهنا تكم������ن خطورة 

تاأثريه. 

ن الف������ن و�سيل������ة اإىل مق�سد، فحكمه  والأ

حكم مق�سده، ف������اإن ا�ستخدم يف حالل فهو 

حالل، واإن ا�ستخدم يف حرام فهو حرام. 

�سالمي   كما ميك������ن القول اإن الف������ن االإ

بداعات التي متيزه  مكانات واالإ حافل بكل االإ

ع������ن غريه، وجتعل له طابعاً خا�ساً له مكانة 

م�سار  �ساخمة يف مواجهة الفنون على مر االأ

والع�سور. 

فهو الفن الذي يحتل مكاناً مرموقاً بني 

فنون احل�سارات الكربى، اإذ يتميز ب�سخ�سية 

�سالمي،  ذاتية، تتواءم تواوؤماً فذاً مع الفكر االإ

ويف الوق������ت نف�سه م������ع مقت�سيات املكان يف 

قاليم الت������ي ازدهرت فيها  كل اإقلي������م من االأ

أ�سباب  �سالمية.  وال�س������ك اأن من ا الفنون االإ

أنه ثمرة م������ن ثمار القوانني الكربى  عظمته ا

التي حكم������ت ه������ذا الوجود،وكذلك التعبري 

�سالم������ي والذي مل يتعار�س مع  عن الفكر االإ

ت�سور امل�سلمني للعامل الذي يحيط بهم،ومن 

هنا كانت �سخ�سية هذا الفن متميزة عميقة  
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ر�س  أ�سد االرتب������اط باالأ اجل������ذور، مرتبطة ا

أن�ساأتها. التي ا

اإن منتج������ات الفن الي������وم تنت�رص ب�رصعة 

هائل������ة ب�سبب ث������ورة االت�س������االت املت�سارعة 

التي بلغ حجم اال�ستثمار الدويل فيها اإنتاجاً 

وت�سويق������اً ما يزيد عل������ى )3( تريليون دوالر 

ح�سب اإح�ساء 2003 بينما ال يتجاوز الرقم 

�سالم������ي حاجز ال� »800« مليون  يف العامل االإ

دوالر، وهذا موؤ�رص على اأن امل�سلمني ال يهمهم 

مر كثرياً وال يعنيهم اال�ستثمار فيه مع  هذا االأ

أنهم يدركون متاماً تاأثريه يف عامل اليوم، فهو  ا

ي�سل اإىل اجلميع برغبتهم ودون رغبتهم عرب 

و�سائل الفن املختلفة. 

اإن امل�سكل������ة القائم������ة الي������وم تكم������ن يف 

فل�سف������ة احل�سارة الغربي������ة التي يرتكز الفن 

فيها حول اإ�سباع الغرائز وال�سهوات والف�سل 

بني االأخالق واجلمال بعيداً عن اأي نظر يف 

العواقب واملاآالت، مع اأن اجلمال والفن كما 

ثري« هو البهاء واحُل�سن والزينة  يقول »ابن االأ

التي تقع على ال�س������ور واملعاين، واإن خروج 

املهارات، اأي الفن������ون عن املقا�سد الر�سيدة 

يجردها من �رصف االت�سال باجلمال، و»ابن 

�سينا« الفيل�سوف امل�سلم كان يرى قبل ع�رصة 

ق������رون اأن جمال املقا�سد والغايات �رصط يف 

و�سف املهارات ب�سفة اجلمال. 

اإن الف������ن ه������و التطبيق العمل������ي ملهارة 
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التاأمل يف ك������ون اهلل فاإنتاجه ال ينف�سل عن 

ن�سان  عملي������ة الو�سائل الت������ي ي�ستعمله������ا االإ

لتوجيه العواط������ف وخا�سة عاطفة اجلمال 

يق������اع وال�سعر، وهو  يف فنون كالت�سوير واالإ

بالتايل تعبري خارجي عما يحدث يف النف�س 

من بواعث وتاأثريات ي�ستخ������دم فيها الفنان 

�سوات والكلمات.  اخلطوط واحلركات واالأ

�سل  والفن يف النهاية مهارة، وهي يف االأ

نتاج موهب������ة اخلالق، والفن������ان لي�س مطلق 

امله������ارة يهيم به������ا يف كل واد واإمن������ا املهارة 

املطلوبة ه������ي التي ميلكها ال������ذوق اجلميل 

واملواهب الر�سيدة. 

اإن امل�سلمني اليوم مبا ميلكون من خمزون 

فكري وثقايف غاية يف الراء والتنوع، مطالبون 

�سالمي  باال�ستفادة منه لت�سكيل معامل الفن االإ

�سي������ل القائم على �سواب������ط واأخالقيات  االأ

�سالم������ي احلني������ف، و�سياغة عقل  ديننا االإ

يجابي  اإ�سالم������ي قادر على التغيري والبناء االإ

واإيجاد اإن�سان م�سل������م ينظر اإىل ق�سية الفن 

واجلمال نظ������رة واعية متوازنة وغري متاأثرة 

خرى.    بالفل�سفات االأ

�ضالمي: تعريف الفن الإ

ن�سان  ه������و وم�سة التفاعل يف فط������رة االإ

أو اأحداث،  بني الفك������ر والعاطفة، مع حادثة ا

أ�ساليب التعبري مع  أ�سلوب م������ن ا تدفعها اإىل ا

�سلوب  �سائر العنا�رص الفنية اخلا�سة بهذا االأ

أو ذاك فيهب كل منه������ا العطاء الفني قدراً  ا

مة يف  م������ن اجلم������ال لي�سارك هذا الف������ن االأ

مياني������ة، ولي�سهم يف  ه������داف االإ حتقي������ق االأ

ر�س وبناء ح�سارة اإميانية طاهرة  عمارة االأ

وحي������اة اإن�سانية نظيفة، خا�سعاً يف ذلك كله 

ملنهاج اهلل، املنهاج احلق املتكامل.

�سالمي هو ذل������ك الفن الذي  والف������ن االإ

يهي������ئ اللق������اء الكامل بني اجلم������ال واحلق، 

فاجلم������ال حقيقة يف هذا الكون، واحلق هو 

ذروة اجلم������ال، ومن هن������ا يلتقيان يف القمة 

التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود.

عظم،  ن اهلل تعاىل هو امل�سور االأ ونظراً الأ

فاإن كل ت�سوير ت�سبيهي وخ�سو�ساً كل نحت 

نه غري جائز، اإذ فيه مناف�سة غري  يعد كفراً الأ

م�رصوعة للخالق عز وجل. 

�سالمّية هو  وكل �س������يء يف الزخرف������ة االإ

تركي������ب وتالق، اإذ يجتم������ع ق�سد الفنان مع 

دراك احل�س������ي وامل������ادة يف تكام������ل وثيق،  االإ

�سالمي اإح�سا�ساً راقياً  حيث يت�سمن الفن االإ

بالوحدة اجلمالية. 

آن الكرمي معجزة جمالية : القرا

�سالم الكربى،  آي������ة االإ والق������راآن الكرمي، ا

ومعجزة الر�س������ول العظم������ى: يعترب معجزة 

أنه معجزة عقلية، فقد  جمالية، اإ�سافة اإىل ا

اأعج������ز العرب بجمال بيان������ه، وروعة نظمه 

أ�سلوبه، وتفرد حلنه ومو�سيقاه، حتى �سماه  وا
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أدباء  بع�سهم �سحراً، وقد بني علماء البالغة وا

عجاز البياين اأو اجلمايل يف  العربية وجه االإ

هذا الكتاب، منذ عب������د القادر اإىل الرافعي 

وبنت ال�ساطئ وغريهم يف ع�رصنا. 

وقال الر�س������ول �سلّى اهلل علي������ه و�سلم: 

آن باأ�ضواتكم« ويف لفظ اآخر: »فاإن  نوا القرا »زيِّ

ال�ض���وت احل�ضن يزيد القراآن ح�ضنًا«   وقال: 

»لي�س منا َمن مل يتغّن بالقراآن«، ولكن التغني 

أو التحريف.   املطلوب ال يعني التالعب ا

بي مو�سى  وقال عليه ال�سالة وال�سالم الأ

)لو راأيتني واأنا اأ�ضتمع قراءتك البارحة! لقد 

أبو  آل داود(! فقال ا اأوتيت مزمارًا من مزامري ا

مو�سى: لو علمت ذل������ك حلرّبته لك حتبرياً، 

يعن������ي: زدت يف جتوي������ده واإتقان������ه وحت�سني 

ال�سوت به. 

وقال: »ما اأذن اهلل ل�ض���يء، م���ا اأذن لنبي 

آن، يجهر به«.   ح�ض���ن ال�ض���وت يتغّنى بالق���را

ولق������د �سمعن������ا �سيخنا الدكت������ور حممد عبد 

اهلل دراز رحم������ه اهلل يحك������ي عن موقف له 

ذاعة، وقد كان ع�سواً  على لالإ يف املجل�س االأ

أرادوا اأن يجعل������وا وقت قراءة  أنه������م ا في������ه: ا

القراآن يف االفتتاح واخلتام وبع�س الفرتات 

حم�سوب������اً على ن�سيب الدي������ن فقط.  فقال 

لهم: اإن �سم������اع القراآن لي�س ديناً فقط.  اإنه 

أي�س������اً بالفن واجلم������ال املودع يف  ا�ستمت������اع ا

�سوات.  ى باأح�سن االأ ن، واملوؤدَّ
القراآ

فالقراآن: دين وعلم واأدب وفن معاً.  فهو 

يغذي الروح، ويقنع العقل، ويوقظ ال�سمري، 

وميتع العاطفة،  وي�سقل الل�سان.  

�ضالمي:   اإن�ضانية الفن الإ

�سالمي مب�سريته  تظه������ر اإن�سانية الفن االإ

ر�س،  ن�س������ان يف االأ الطويل������ة املمتدة م������ع االإ

م�س������رية وفّية غنّية �سادقة، اأمنية، فريدة يف 

جوالتها وعطائها. 

ن�س������ان مهما  اإنه������ا م�س������رية ت�ساحب االإ

اختلفت اأر�سه وتبّدل ع�رصه. 

كم������ا تت�سح اإن�سانية ه������ذا الفن العظيم 

ح������ني ميثل هذا الفن نهج������اً ممتداً ملتزماً، 

أ�سا�سية يف الفن  واإن هذا املنهج املمتد �سمة ا

�سالم������ي حني ال يظهر الفن ثوباً تكر فيه  االإ

/الرقاع/ وحتى تظه������ر اإطاللته، فال يبدو 

كاملت�س������ول، الفقري التافه ال������ذي يبحث هنا 

وهناك عما يثبت وجوده، اإنه فن غني اأ�سيل 

ن�سان ومن هذا االلتزام  قدمي رفد حي������اة االإ

�سالمي  ال������ذي تنطلق منه اإن�ساني������ة الفن االإ

تنطلق كذلك عامليته، اإنه فن عظيم وينت�سب 

كذلك اإىل اأمة عظيمة يف تاريخ الب�رصية اإنها 

�سالم  �سالم، فيم�سي هذا الفن مع االإ أّمة االإ ا

ر�������س والزمان، فلم يعد الفن  ودعوته يف االأ

�سالمي ينح�رص يف العرب وحدهم.  فقد  االإ

�سالم������ي يف جميع  ظه������ر عباقرة الف������ن االإ

�سالم وظهرت املواهب  البق������اع التي بلغها االإ
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أر�������س الع������رب وفار�������س وتركيا  الف������ذة يف ا

ندل�س  والهند واأفغان�ستان و�سمال اأفريقيا واالأ

واإندوني�سيا وماليزيا، وامتدت امتداداً عاملياً 

يف امل������كان والزمان، فاإن عاملي������ة هذا الفن 

مرتبطة بعاملية هذا الدي������ن املمتدة جذوره 

يف تاريخ الب�رصي������ة، واملمتدة غ�سونه وثماره 

وظالل������ه يف حا�������رص الب�رصي������ة وم�ستقبلها، 

�س������الم دين جميع  فالدي������ن كل������ه هلل، اإنه االإ

نبي������اء واملر�سلني ُختموا مبحمٍد �سلى اهلل  االأ

عليه و�سل������م، اإنه الدين احل������ق الذي قامت 

ر�س وعلى الفطرة التي  علي������ه ال�سموات واالأ

فطر اهلل النا�س عليها.

�سالم������ي يتحدى م������ن خالل  والف������ن االإ

أم������ام جميع الفن������ون الزائفة فيظهر  وقفته ا

�س������الم الذي وّحد  اال�ستمراري������ة املكانية لالإ

أ�س�س  كيانه احل�س������اري منذ زمن بعيد، واإن ا

�سالمي ت�سمح للم�سل������م باأن يقيم  البن������اء االإ

حيان عالقة  عالقة وطيدة، ويف كثري من االأ

نف�سية و�سخ�سية للم������كان، حيث يقوم الفن 

�سالمي باقتحام جميع مو�سوعات احلياة،  االإ

ن�سان املختلفة، فهو  واأن يعالج م�س������كالت االإ

ال يه������رب وال يتوارى وال يتقوق������ع يف دائرة 

مانة كربى يف  فكار، واإنه������ا الأ �سيقة م������ن االأ

عنق الفنان امل�سلم يف اأن يجرد قلمه وري�سته 

فكار ال�سليمة واملبادئ  لك�سف احلجب عن االأ

فكار املنحرفة والقيم  ة، واأن يعّري االأ
ّ

اخل������ري

الهجين������ة ال�ساذة واأن ي�س������ع بني يدي اإن�سان 

هذا الع�������رص املمزق الذي اأ�سلته الت�سورات 

ال�سقيمة الت������ي تغذيه بها العادات اجلاهلية 

ما ي�س������يء له الطري������ق ويهدي������ه اإىل �سواء 

ال�سبيل. 

�سالم������ي لن تتحقق له الرحابة  والفن االإ

الت������ي ين�سدها ولن مي�س������ي يف اآفاق بعيدة 

�س������الم و�سموليته  عميق������ة ت�سب������ه عم������ق االإ

ورحابت������ه، اإال اإذا ا�ستط������اع داعيت������ه امل�سلم 

�ساليب التي يتم  اأن ميتلك جمموعة م������ن االأ

بها متيي������ز الفنون عن بع�سه������ا وما يحمله 

�سالم������ي من مفاهي������م �سليمة نحو  الف������ن االإ

ن�سان ُخلقياً وعملي������اً ليجعله نربا�ساً  بناء االإ

جيال  ي�سيء مع������امل الطريق امل�ستقيم لكل االأ

القادمة. 

وق������د �ساهم الفنان امل�سلم يف اإطار فهمه 

ال�سحي������ح لعقيدت������ه و�رصيعت������ه اخلالدة  يف 

�سالمي  ترقية الفن العاملي حيث جاء الفن االإ

م�سايراً للقيم النبيلة واأ�سبح رافداً مهماً من 

دبي������ة وو�سيلة  روافد الثقاف������ة الب�رصية واالأ

مهم������ة للتفاهم بني ال�سع������وب املختلفة، كون 

الف������ن لغة عاملية ا�ستثم������ره الفنان امل�سلم يف 

التعامل الوجداين مع ال�سعوب واالأمم، فهي 

ن�س������ان متطلباته  منظوم������ة اإلهي������ة توؤّمن لالإ

الروحية وت�سمن ل������ه �سعادته ورقيه، وعلى 

�سا�س ت�سري تل������ك الفنون باجتاه بناء  هذا االأ



ن�سانية �سالمي وبناء ال�سخ�سية الإ الفن الإ

265 2009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

هداف،  بعاد واالأ �رصح ح�ساري متكام������ل االأ

�سالمي لهذا الوجود،  من زاوية الت�س������ور االإ

ذهان عن حقائق  هذا الت�سور الذي يفتق االأ

هذا الكون ويوقظ ال�سمائر باملثل العليا، من 

ن�سانية يف  ن�سان يعي�س مبعنى االإ هنا يجعل االإ

ن�سان، فهو الفن الذي يوجد يف عامل  ع������امل االإ

وا�س������ح �رصيح، قائم على اإف������راد اهلل تعاىل 

ن�سان على اأن  بالوحدانية، واإنكار ق������درة االإ

أ�سد  يخلق عاملاً مماثاًل، اأو عاملاً اأكر جماالً وا

اإ�رصاق������اً وجماالً كما يخي������ل للن�زعة الوثنية 

التي تقوم عل������ى معار�سة الطبيعة اأو اخللق 

بالتقليد. 

�سالمي هو  ويوؤكد الباحث������ون اأن الفن االإ

أو�سع الفن������ون انت�س������اراً واأطولها عمراً  م������ن ا

ن�سان، فلقد ولد  واأكره������ا الت�ساقاً بهموم االإ

ول الهج������ري وامتد اإىل القرن  يف الق������رن االأ

آثاره قائمة يف م�ساحة  الثاين ع�رص وال تزال ا

وا�سعة من املعمورة. 

كم������ا تناول الق������راآن الكرمي ه������ذا الفن، 

آيات  أ�سم������ى ا ليبع������ث يف النف�������س الب�رصي������ة ا

ح�سان.  الف�سيلة واخلري واالإ

وه������و الفن املتحرر من املادية اخلال�سة، 

الفن الذي يجمع ب������ني الروح والفكر، بعيداً 

حجار.  وثان والتماثيل واالأ عن مفهوم االأ

�ضالمي فٌن ديناميكي : الفن الإ

�سالمي فن ديناميكي فهو ال  كون الفن االإ

يعرتف بال�سكون وال ينخدع بالظواهر الثابتة، 

�سكال حماولة دائبة ملتابعة  اإن������ه ب�سكل من االأ

متغريات الكون بروؤي������ة فنية، تلك املتغريات 

الت������ي هي تعبري عن اإبداع اهلل تعاىل وقدرته 

الالنهائي������ة، فاإن م������ا يبدو لن������ا يف اخلارج 

�ساكن������اً قد ال يكون يف احلقيقة �سوى حلظة 

توقف للم�ساهدة اإذا �سح التعبري، ثم مت�سي 

�سياء لكي  التجلي������ات التي تلف الظواهر واالأ

تبدل وتغري يف برنامج خلٍق اإلهي ال يكف عن 

احلركة حتى قيام ال�ساعة. 

وهن������ا نتذكر تعليق /روم الند/ عن الفن 

�سالم������ي باأنه فن �س������ريورة ال كينونة، فن  االإ

تعبري ع������ن اإبداعية اهلل تع������اىل التي ت�سري 

أنه ما  ن�سان با�ستم������رار.. �سحيح ا قبال������ة االإ

من �سيء اإال ويجب اأن يكون اأوالً، ولكن هذا 

وح������ده ال يكفي، فاإن������ه باالنق�سام الالنهائي 

لهي جتت������از هذه الكائنات  لتجدد اخللق االإ

�سريوراته������ا فتتغري وتتح�س������ن، ويجيء الفن 

ال������ذي عرفن������ا ارتباطه ال�سميم������ي بالروؤية 

العقيدية للكون كي يعرب عن هذه ال�سريورة.. 

عن هذه احلركة التي ال تقف عند حد )َوَلْو 

ْر����ضِ ِمن �َض���َجَرٍة اأَْق���اَلٌم َواْلَبْحُر  اأَنَّ َم���ا يِف اْلأَ

ا َنِفَدْت َكِلَماُت  ُه ِمن َبْعِدِه �َض���ْبَعُة اأَْبُحٍر مَّ دُّ مَيُ

ية 28.  ( من �سورة لقمان، االآ ِ
اهللَّ

�سالم������ي مل يتخْذ �سكاًل  كم������ا اإن الفن االإ

�سالم������ي، واإمنا  واح������داً يف جمي������ع العامل االإ
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أ�ساليبه بتاأثري  ظهرت اختالفات تف�سيلية يف ا

العوامل املحلية، مما اأدى اإىل ظهور مدار�س 

�سالمي كاملدر�سة العراقية  متعددة يف الفن االإ

يراني������ة واملغولي������ة واملدر�س������ة  واملدر�س������ة االإ

أث������رت ب�سكل كبري  ال�سفوي������ة يف اإيران التي ا

�سالمي والتي جعلته فناً عاملياً ال  يف الفن االإ

اإقليمياً، حيث اليزال منهاًل عذباً لكل فناين 

الع������امل، بل اإن الفن العامل������ي عالة على الفن 

�سالمي كما �سهد بذلك الباحثون من دول  االإ

عداء.  الغرب والف�سل ما �سهدت به االأ

�ضالمي : اأخالقية الفن الإ

�سالمي ما  ولي�������س يف اأخالقية الف������ن االإ

يقيد حرك������ة اخلطاط والفنان امل�سلم وال ما 

�سالمي  آف������اق الفن االإ يكب������ل خياله ذلك اأن ا

�سالم مل ي�سادر  هي اآفاق النف�س الب�رصية، واالإ

بداع، ويف الوقت نف�سه مل يرتك لها  موهبة االإ

احلبل عل������ى الغارب، لكنه وجهه������ا توجيهاً 

ح�سناً لتكون يف خدمة العقيدة. 

�سالمي م������ع الو�سوح و�سد  واإن الفن االإ

�سالم هو دين عقيدة التوحيد  الغمو�س، فاالإ

 ِ
ن�سانية اخلال�سة )ِفْطَرَة اهللَّ ودين القي������م االإ

ْلِق  ا����َض َعَلْيَه���ا ل َتْبِدي���َل خِلَ ِت���ي َفَط���َر النَّ الَّ

ا�ِض َل  ُم َوَلِكنَّ اأَْك���رَثَ النَّ ي���ُن اْلَقيِّ ِ َذِل���َك الدِّ
اهللَّ

ية30.  َيْعَلُموَن(. من �سورة الروم، االآ

�سالم������ي ن�سيج وحده،  وم������ا دام الفن االإ

�سالم  وتعا�سقه معها،  بانبثاقه عن عقيدة االإ

فل������ن يكون اإال فناً اأ�سي������اًل متميزاً قد ياأخذ 

عن /الغ������ري/ ولكنه يعرف كيف يوظف هذا 

خذ، كي������ف يعيد تركيبه كي ي�ساير الروؤية  االأ

التي ت�سّب������ع بها حتى النخ������اع، ولكي يخدم 

�سياغت������ه الفنية ويغنيها مبا ي�سبُّ يف نهاية 

م������ر يف دائ������رة ال�سخ�سي������ة املتميزة لهذا  االأ

الفن. 

�سالمي  اإن الغاي������ة التي يه������دف الفن االإ

اإىل حتقيقه������ا، ه������ي اإي�س������ال اجلم������ال اإىل 

ح�������س امل�ساه������د )املتلقي(، وه������ي ارتقاء به 

ح�سن.. اأي نحو  عل������ى واالأ �سمى واالأ نحو االأ

جمل، فهي االجتاه نحو ال�سمو يف امل�ساعر  االأ

نتاج، ورف�س للهبوط. والتطبيق واالإ

وكم������ا اأن للفن هدفا ي�سعى اإليه، فاإن له 

اأي�سا )باعثا( يدفع اإليه، هذا الباعث يغذيه 

جذران. جذر ميتد يف اأعماق النف�س، اإذ من 

فط������رة النف�س الب�رصية ال�سعي اإىل اجلمال.. 

�سالمي الذي  آخ������ر يغذيه املنه������ج االإ وجذر ا

يهدف اإىل اجلمال.. وهكذا يلتقي ما ت�سبو 

ن�سان  اإليه النف�س مع ما يطلبه املنهج.. فاإذاً االإ

مدف������وع اإىل حتقيق اجلمال بفنه بباعث من 

رغبه النف�س وباعث م������ن اأمر ال�رصع باإتقان 

العمل واإح�سانه.

- وللف������ن �سخ�سيته امل�ستقل������ة، فما هو 

فرع من الفل�سف������ة، اأو فرع من فروع العلم- 

واإن كان العل������م هو بع�س ما يحتاجه الفنان 
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- ولذا فلي�������س من مهارات الفن البحث عن 

أو الك�سف عنها. وحينما يطلب  )احلقيق������ة( ا

اإليه ذلك فقد حمل ما ال طاقة له قد يحدث 

حي������ان طريقا  اأن يك������ون الف������ن يف بع�س االأ

الكت�س������اف حقيقة ما، ولكن هذا لي�س مهمة 

دائمة يكلف بها؟!.

اإن الذي������ن جعلوا اكت�س������اف احلقيقة من 

اأغرا�س الف������ن، دفعهم اإىل ذل������ك ت�سورهم 

اخلاطئ عن حتديد مكانة الفن ومهمته. 

�سالمي ينبع من داخل النف�س،  - والفن االإ

حا�سي�س، فاإذا به  فتجي�س به العواط������ف واالأ

م������لء ال�سمع والب�رص، وهو بهذا تعبري التزام 

أو اأدبي.  لزام قهري ا ولي�س �سدى الإ

- بينما يف )الظاهر اجلمايل( اإن �ساحة 

�سالم اأو�سل  اجلمال هي الوجود كله، واإن االإ

اجلمال اإىل جماالت مل يعرفها من قبل، ونوؤكد 

هن������ا اأن �ساح������ة اجلمال نف�سه������ا هي �ساحة 

الفن، وهي �ساح������ة ال ت�سيقها احلدود، وال 

أنها �ساحة منهج  حت�رصها احلواجز، ذل������ك ا

�سالمي.  الت�سور االإ

�سالم������ي - بعد ذلك - لقاء  - والف������ن االإ

كامل ب������ني اإب������داع املوهبة ونت������اج العبقرية 

وبني دق������ه ال�سنعة ومه������ارة التنفيذ وح�سن 

خراج. اإنه اجتماع بني الذكاء املتقد وبني  االإ

تقان، وبهذا ي�سل الفن اإىل ذروة  اخلربة واالإ

اجلم������ال.. اإن اأح������د العن�رصي������ن - املوهبة 

واخل������ربة - قد ي�سل بن������ا اإىل اإنت������اج فني، 

ولكنهما معا ي�سالن بنا اإىل جمال فني. 

�ضالمي : خ�ضائ�ض الفن الإ

�ض���المي فن توجيهي: فالفنان  �-الفن الإ

�سالمي له دوره الريادي  امل�سلم يف املجتمع االإ

أثر هام يف التعبري عن  دات������ه الفنية من ا ملا الأ

اأو�س������اع جمتمع������ه و الك�سف ع������ن مكنونات 

فاق امل�ستقبل و اإزاحة ال�سرت  النفو�س و ر�سم الآ

عن مناحي ال�سعف و اخللل، فالفنان امل�سلم 

ل������ه اأكر من وظيف������ة اإذا ق�سناها بالوظائف 

خرى التي ي�سغلها غريه من اأفراد املجتمع  االأ

�سالم، وعني يقظة ال  فهو حار�س حلم������ى االإ

يحركها النعا�������س  وال ياأخذها الو�سن، وهو 

حمت�س������ب يبحث يف اأرج������اء املجتمع يك�سف 

خط������اء، ويذّكر  بالعالج ال�سايف، وهو  عن االأ

كالطبي������ب النف�ساين ي�ستبط������ن العلل ويخرب 

مزجة ليدل عل������ى العالج،  ع������ن اخت������الل االأ

لهذا وحده كان التوجيه اأمراً �رصورياً للفنان 

�سالمي وذل������ك بحكم اأن  امل�سل������م وللف������ن االإ

�سالم حرك������ة تطوير م�ستمرة للحياة، فهو  االإ

ال ير�سى بالركود يف حلظة اأو جيل وال يربره 

أنه واقع، فمهمته الرئي�سية  أو يزينه ملج������رد ا ا

يحاء الدائم  هي تغيري الواق������ع وحت�سينه واالإ

باحلركة اخلالقة املن�سئة ل�سور متجددة من 

احلياة. 
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يجابي���ة: الف������ن املنبثق  النظ���رة الإ  -�

�س������الم، عن �رصيعته الوا�سحة  عن عقيدة االإ

يف الكون واحلي������اة، ال ميكن اأن يكون �سلبياً 

ب�رصط اأن يعي�س الفنان امل�سلم جتاربه بح�سه 

�سالمي، اإذا ا�ستوف������ى هذا ال�رصط الذي  االإ

ي�ستغ������رق جتارب������ه عفوي������اً ال ت�سنع������اً، فاإن 

نتاجه الفن������ي لن حتكمه النظ������رة ال�سلبية، 

حت������ى يف اأدق احلاالت حرج������اً، فاحلياة يف 

�سالمي م�رصقة عذبة، و الكون فيها  الفن االإ

ن�سان،   متنا�سق متعاط������ف مع االإ
ّ
جمي������ل حي

ن�سان  ن�سان، واالإ واملخلوقات كلها اأ�سدقاء لالإ

مك������ّرم ذو طاق������ة واإرادة، والغاي������ة وا�سحة 

ن�سان قّوة  واحلياة ممت������دة، هذا كله مينح االإ

دافعة وا�ستب�ساراً باحلياة، واإقباالً على العمل 

نتاج.  واالإ

�- اإنه فن العلم: اخل�سي�سة الثالثة هي 

أن������ه فن عامل، ال ينطلق من جهل وال ي�سري يف  ا

أ  ظلمات، اإنه يعرف العلم الذي عليه اأن يبدا

به ومي�سي معه �سحبة عمر ورفقة حياة. اإنه 

آناً  فن يعرف اأن العلم هو منهاج اهلل اأوالً )قرا

و�سن������ة( اإنه منهاج حق وق������ول ف�سل ال ياأتيه 

الباطل من بني يديه وال من خلفه، وكل علم 

ال يق������وم على هذا العلم قد ميتد اإىل ف�ساد، 

وينت�رص اإىل فتنة، ولكن العلم الذي يبينه من 

خالل اجلهد الب�رصي املوؤمن هو بركة ونعمة 

من اهلل اإذا قام على العلم مبنهاج اهلل. 

3- ال�ض���مولية:  وه������ي خ�سي�س������ة م������ن 

، ومطلب اإ�سالمي 
ّ
�سالمي خ�سائ�س الفن االإ

أنها اإحدى اخل�سائ�س  ن�سان امل�سلم، اأي ا من االإ

ن�س������ان امل�سلم يف  الرئي�سي������ة التي متّي������ز االإ

اعتق������اده  يف نظرت������ه للك������ون واحلي������اة، يف 

تفاعل������ه مع �رصيعة رب������ه، فاقت�سى ذلك كله 

اأن ياأتي العمل املثايل الذي يحل من املجتمع 

حم������ل الق������دوة، �سمولي������اً، فيه م������ن الكمال 

�سالمي  ن�ساين اأوفر حظ والعمل الفني االإ االإ

ن�سان الت������ي يتجلى فيها  اأحد ن�ساط������ات االإ

أو�س������ع نظرة جمالية  ه������ذا ال�سمول اإذ ميثل ا

ن نظرة  ف������اق، الأ ن�سان واالآ متفتحة عل������ى االإ

ن  الفنان امل�سلم يف جوهرها نظرة كونية، والأ

ن�سان امل�سل������م اإن�سان كوين ال حتده حدود  االإ

اإقليمية اأو عن�رصية اأو حتى اأر�سية، اإنه يهفو 

ن ين�سجم ويتفاعل مع هذا الكون الذي هو  الأ

ب�سعة من������ه، اإنه يتناغم معه يف حركة دائبة 

هدفها النور الدائم املتجه اإىل اهلل العظيم.

4- الرتكي���ب والتنا�ض���ب: تتمي������ز الكتابة 

�سب������اب تاريخي������ة يف التحول اإىل  العربي������ة الأ

�سكال  أ�س������كال حية، حي������ث وجدت م������ن االأ ا

كرب لهذا  املوجودة يف ذلك احلني امل�ساعد االأ

حرف من  التح������ول، اإ�سافة اإىل اأن غالبية االأ

�سكال  النوع املو�ّسل مما ي�ساعد يف ظهور االأ

اخلا�ّسة واملتنوع������ة للرتاكيب، والرتكيب يف 

فن اخلط اإبداع جديد، ولي�س عملية جمعية 
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وح�س������ب، وفك������رة الرتكيب يف خ������ط جميل 

مرادفة لفكرة الت�سكيل.

أم������ا التنا�سب فه������و �س������كل الكتابة وهو  ا

التماي������ز بني اأطول احل������روف كالالم والواو 

والنون، وعر�سها ودقته������ا ولكل خ�سو�سية 

أث������ري روحي معنّي وه������ذه ال�سفة اجلمالية  تا

ال يبح������ث عنها يف فن اخلط، بل يف الفنون 

خرى كالعمارة والزخرفة وبناء امل�ساجد.  االأ

�- الب�ض���اطة والحت�ض���ام: فالب�ساطة يف 

�سالمي، فكرة مهمة يف فن اخلط،  الف������ن االإ

فم������ا يريد اخلط������اط تقدمي������ه للم�ساهدين 

ه������و التلقي احلقيق������ي للكتاب������ة وهي تعني 

حرف والكلم������ات حرة من التكلف  ظهور االأ

والرتكيبات وهذه ال�سف������ة موجودة بتمامها 

يف لوحات اجلب�������س املكتوبة يف خط اجللي 

�سالمي  الثلث تزامناً مع ع�������رص املعماري االإ

�سنان،.

اأما االحت�سام )العظمة( وهي يف الغالب 

من متطلبات بع�س اخلطوط كالثلث واجللي 

ديواين والك������ويف واخلط الفار�س������ي، والتي 

ه������ي متنا�سبة مع م�ساعر اجل������الل والقدرة 

رادية،  والق������ّوة، فاإنها تتجلى يف اخلطوط االإ

ولقد اعرتفت بع�������س املدار�س العائدة لهذه 

اخلطوط كمدر�س������ة املرحوم م�سطفى راقم 

باأن هذه اخلطوط اإمن������ا و�سعت تعبرياً عن 

�سا�س. هذا االأ

ح�سا�س باجلمال، وامليل نحوه  اجلمال: االإ

م�ساألة فطرية متجذرة حتيا يف اأعماق النف�س 

ن�سانية ال�سوّية متيل اإىل  الب�رصية، فالنف�س االإ

اجلمال، وت�ستاق اإليه، وتنفر من القبح وتناأى 

ن�سانية تنجذب  عنه بعي������دا.  اإن الطبيعة االإ

اإىل كل م������ا هو جمي������ل ؛ وقد ورد عن ر�سول 

اهلل �سلّ������ى اهلل عليه و�سلّ������م: »اإّن اهلل جميٌل 

ح�سا�س باجلمال والوله  يحّب اجلمال«.  واالإ

�سياء اجلميلة  به، واالعتناء  ب������ه، واقتناء االأ

ن�سان تلقائي������ا بفعل ذاك  قد يق������وم به������ا االإ

امليل الفطري املتج������ّذر يف اأعماق النف�س.. 

وقد �س������اء اهلل �سبحانه وتعاىل املبدع البديع 

اخلالق اأن يجعل من اجلمال يف �سّتى �ُسوره 

ن�سان.  َم�ناَط ر�سا و�سعادة لدى االإ

 اإن ا�ست�ساغ������ة اجلمال ح������قٌّ ُم�ساٌع لكّل 

كيد اأن تذّوق اجلمال والتمتع به  اإن�سان، واالأ

يختل������ف بني فرد واآخر، ومن اأمة اإىل اأخرى، 

آخ������ر، لكنه اختالف حمدود  ومن ع�رص اإىل ا

قد مي�ّس جانباً من اجلوانب، اأو عن�رصاً من 

العنا�رص التي ت�سّكل القيمة اجلمالية. 

 جْوهر اجلمال..!

 كي������ف نع������ّرف اجلمال؟ وكي������ف نحّدد 

أ�س�سه املو�سوعي������ة؟ فهل اجلمال  جوه������ره وا

ن�سان؟ هل هو كل  كل م������ا ترتاح اإليه عينا االإ

م������ا يعجبنا ويفرحنا وي�سّدن������ا اإليه، وما يثري 

اإعجابن������ا؟ اأم ذاك ال يكفي لتعريف اجلمال 
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وحتدي������د جوهره احلقيق������ي ال�سامي. رمبا 

يُخفي »اجلمال الظاهري« الذي تراه العينان 

القبح والب�ساعة..

 وننطلق من الطبيع������ة فهي نبُْع اجلمال 

الفّيا�������س.. الذي ال يجّف، ف������اإذا جّف هذا 

النبع ال يندثر اجلم������ال فح�سب، اإمنا تفنى 

احلياة ومتوت الكائنات كلها.. اأي ال حياة اإذا 

ماتت الطبيع������ة، فاحلياة مرتبطة بالطبيعة، 

واجلم������ال مرتبٌط بالطبيعة.  تُ�سبع الطبيعة 

ن�سان للجمال، وتُنّمي لديه �سعوره  حاج������ة االإ

ننا  ب������ه الذي يرتبط بامليل نْح������و الطبيعة، الأ

كب�رص ن�سعر يف تنّوع مو�سوعاتها، وثرائها مبا 

يُ�ْمتع اأب�سارنا ويبعث الراحة يف جوانحنا مبا 

مُتّثله من �سفافية وُطْهٍر ونقاء، فنحن ن�ستمتع 

أل������وان اأوراق ال�سجر، وبدقة نظامها  بتعّدد ا

البنائ������ي، وباالن�سجام العجي������ب والعالقات 

ب������ني خطوطها، والت������ي تّت�س������ف بالر�ساقة 

والنقاء.. م������ن ذاك نع������ر يف الطبيعة على 

معايري التنا�سق والت������وازن، وعلى جت�سيدات 

ح�سا�س بالرحابة املكانية،  الراء اللوين، واالإ

وبال�سفاء ال�سوئي، وبتناغمات الكائنات يف 

هذه الطبيعة. 

6- تق������وم النظري������ة اجلمالي������ة يف الفن 

�سالمي على القبول امل�سبق بلقاء الروحي  االإ

أ  واملادي ومن امل�سلّم به اأن الفن من حيث املبدا

ال يقوم باملادة وحدها، ولكنه يت�سمن البعد 

�سالمي  خر الروحي واملوقف اجلمايل االإ االآ

أ�سا�س������ه على املوق������ف الروحي،  ينه�������س يف ا

ويت�سل ات�س������االً وثيقاً مبفهوم العقيدة عند 

امل�سلم حول اهلل جلَّ جالله والكون واحلياة، 

واإذا كان������ت الوحدانية مبثابة املركز يف هذا 

املفهوم فاإن مفاهيم احلق واخلري واجلمال، 

لي�ست اإال وجوهاً جلوهر قد�سي اإلهي متفرد، 

ومن هنا منبع النظري������ة اجلمالية فاإذا كان 

الو�س������ول اإىل اهلل وحده، ال������ذي لي�س كمثله 

أ�سمى ح������االت التجريد الفكري  �س������يء، هو ا

والروحي، فاإن الف������ن عملية جتريد جمايل 

على الطريق نف�سه. 

فمن م�سدر اجلمال الرباين ومن م�سكاة 

احل�س������ن التي انطبعت �سورته������ا على مرايا 

املخلوق������ات، ا�ستمد الفن������ان امل�سلم عنا�رص 

فنه ومف������ردات اإبداعه، فتعامل مع الطبيعة 

ونقل موجوداتها اإىل لوحته، لكنه مل يحر�س 

عل������ى مطابقة وحدات������ه الزخرفية ب�سورها 

ر وجّرد واأ�ساف واأبدع  الطبيعية، واإمن������ا حوَّ

فاأنتج فناَ زخرفياً اإن�سانياً يخاطب العقل ال 

العاطفة.

�سالم������ي الواحد قد  واإذا كان الدي������ن االإ

�سالمّي������ة فانعك�ست  وّح������د بني ال�سع������وب االإ

�سالمية مظاهر التوحد، فاإن  على الفنون االإ

�سالمّية التي اأنتجت هذا  تعدد ال�سع������وب االإ

أنه  الفن قد اأ�سفت عليه �سف������ة التنوع، اأي ا
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�سا�سية والتنوع يف  فن الوحدة يف عنا�رصه االأ

التفا�سيل. 

�سالمي يهدف اإىل خدمة الدين  والفن االإ

وتعميق ال�سعور باجلمال، اإنه ابتهال للجمال 

لهي املتجلي يف امل������ادة وفيما وراء املادة،  االإ

ومن ثم لي�س له وظيفة دينية فقط، اإن غر�س 

�سالم يرتكز على التاأمل  العملية الفنية يف االإ

من اأجل الو�سول اإىل ما وراء الطبيعة والعمل 

على ا�ستك�ساف �سفافية الواقع الزائل لعبوره 

اإىل ما ورائه.                     

�سالمي له عامله اجلمايل املميز  والفن االإ

اخلا�س ب������ه الذي يحم������ل يف ذاته عنا�رصه 

اخلا�ّسة ونظريته اجلمالية التي هي اجلانب 

املهم يف تاأ�سي�س وحدته. 

�سالمية فهي متثل  اأما عن�رص العمارة االإ

أنواع  �سالمي وميث������ل جميع ا واجه������ة للفن االإ

الفن������ون، فامل�سجد مث������اًل باأ�سكاله الثالثة /

يوان املربع  أو االإ ذي ال�سح������ن املك�س������وف – ا

أو ال�سكل املقبب/ وكذلك الق�رص والقلعة  – ا
�سالمية  وغريه������ا م������ن املع������امل املعماري������ة االإ

باأ�سكالها البي�سوي������ة ون�سف الكروية وذات 

القط������اع الك������روي واملقرف�س������ة، كلها �سور 

لهي  أ�سكال ترم������ز اإىل معنى االحت������واء االإ وا

للكون، اأما الدعائم التي تقوم عليها القباب 

باأعم������دة منفردة واأقوا�س وعق������ود منحنية، 

وجدران مربعة، فاإنها متثل جميعها االجتاه 

الب�رصي نح������و اهلل جل جالله، خالق الكون، 

�سالمي ال يخلو من عن�رص اجلمال،  والفن االإ

�رصة الف������ن، فاجلمال يف الفن  نه ينتمي الأُ الأ

أ�سا�س������ي، اإذ النفو�س  عن�رص اأ�سي������ل و�رصط ا

ال�سوية مّيالة للجمال تن�ساق وراءه م�سدوهة 

باألقه و�سحره، فاجلم������ال هو احلقيقة التي 

نه فوق  ت�ستقط������ب حد�س الفن������ان باإحلاح، الأ

اخل������ري وفوق احل������ق، اإذ اإن ما هو خري وحق 

ه������و جميل بال�رصورة ولك������ن لي�س كل ما هو 

جميل خري وحق. 

واجلم������ال قب������ل كل �س������يء ه������و عن�رص 

اأ�سيل يف نظام الكون ومظاهره، ويف النف�س 

�سالمي فٌن تفرزه النف�س  ن�سانية، والفن االإ االإ

أ�سع������ة اجلمال بني  امل�سلم������ة والتي �������رصت ا

حناياها. 

�سالمي  �- اللت���زام: االلتزام يف الفن االإ

ن�سان هذا من جهة، ومن  للكون واحلياة واالإ

أ امل�سوؤولية جتاه  نه حمكوم مببدا جهة ثانية الأ

الفرد واملجتمع، وعلي������ه فااللتزام الفني يف 

�سالمي هو اأال تخرج خارج دائرة  املفه������وم االإ

الن�سو�س وال�سوابط ال�رصعية التي و�سحت 

العالقة ما بني الفن والدين ب�سورة وا�سحة، 

ذل������ك اأن الفنان امل�سلم  ميلك ت�سوراً �ساماًل 

ن�سان،  متكاماًل �سحيح������اً للكون واحلياة واالإ

واأن ي�سع������ى دوماً يف زرع ب������ذور اجلمال له 

ولغريه من بني الب�رص. 
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فكاُر العظيمة  على العمل اخلالق؟ ملاذا تظه������ُر الأ
ُ
أت������ي القدرة  أين تا من ا

 من ل مكان؟ 
ٌ
آتية  فعاُل العظيمة عندم������ا تظهُر كاأنها ا والفن������وُن العظيمة والأ

ما الذي مييز ال�شخ�َص املبدع م������ن ال�شخ�ص الك�شول وال�شخ�ص العادي مَن 

بداعِ  يف حياتنا وعملنا، نحتاُج �شيئاً يُبِعُدنا عن  اخلب������ر؟ اإننا نحتاُج بع�َص الإ

كل ما هو عادي. 

غريق  بداعي������ة؟ كاَن الإ  ولك������ن ماذا نفعل عندما تتخل������ى عنا الطاقة الإ

ن�شان املخلوق: وترتبط جذور  نف������ُخ يف الإ
ُ
 ت�
ٌ
 اإلهية 
ٌ
لهام هبة  نَّ الإ

أ يعتق������دون ا

مرتجم من �سورية.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

بداعية وامل�ّس الطاقة الإ

❁
اأحمد العمري
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أو تنف�س وغالباً ما كان  كلمة �إلهام بكلمة نفخ �

نه جنوٌن موهوب. وقد بينّ 
بد�ُع باأ يو�صُف �لإ

نَّ كباَر �لفناني و�ملو�صيقيي 
أ بحٌث معا�������ر �

و�لرو�ئيي وحتى �ل�صيا�صيي ميكن �أن يعانو� 

فعاًل من نوعٍ  معيٍ  مَن �جلنون. ويُلقي هذ� 

بد�ع  مُر �صوء�ً �صاحر�ً على �لعالقة بي �لإ �لأ

و�لطاقة د�خل �لدماغ. �إنَّ �لعبقرية و�جلنون 

غالباًم������ا يرتبطان يف �خليال �ل�صعبي بعبارة 

يام كتَب  ))عبقرية جمنونة(( ويف يومٍ  من �لأ

)�إدغار �آلن بو( ما يلي:         

))لقد و�صفن������ي �لنا�������سُ بكلمة جمنون. 

ولك������نَّ �مل�صاألة غري مبتوت فيه������ا بعد، فيما 

أ�صمى درجات �لذكاء �أم ل  �إذ� كان �جلن������ون �

�صياء هي �ل�صيء  – فيم������ا �إذ� كانت وف������رة �لأ
�لر�ئ������ع – فيم������ا �إذ� كان كل �ص������يء ي�صعب 
فهمه – �إنها �أموٌر ل تنبثُق من �عتالل �لفكر 
– و�إمنا م������ن مز�ج �لعقل �ل������ذي يقوى على 

ح�صاب �لذكاء �لعام((.

ق������د يظُن �لنا�ُس كما يظ������ُن )�إدغار �آلن 

بو( �أن �مل�صاألة هي هكذ�، ولكن هل ن�صتطيع 

بد�ع و�جلنون؟  �أن جند حلقة متين������ة بي �لإ

خالف������اً للتوقعات، لي�������س هنالك عالقة بي 

�لفناني و�ملر�س �لعقلي �لعام. و�إمنا هنالك 

حلق������ة حمددة قوية ب������ي �لفناني و�لكتئاب 

�ملم�صو�������س و�لكتئاب �لع������ام. وهنالَك �أي�صاً 

خطر �نتحار متز�يد. �إن �لكتئاب �لعام هي 

ال�سيغة ال�رصيرية الرئي�سية. وكل واحٍد منا 

م�ساٌب ب�س������كلٍ  من االكتئ������اب ولكن يتميز 

االكتئاب العام من الكاآبة العادية با�ستمراره 

أ�سابيع  أربعة ا أو ا أ�سبوع������ني ا قل ملدة ا عل������ى االأ

أنه عميق ب�س������ورة كافية بحيث يتدخل  كما ا

اإن االكتئاب  بالوظائف اليومية لل�سخ�������س. 

 يف املئة من 
ٌ
ا�سط������راب عام: يعاين خم�س������ة 

النا�س م������ن االكتئاب العام خ������الل حياتهم. 

 معتدلة من امل�ّس لها اأعرا�ٌس 
ٌ
هنالَك حال������ة 

معاك�سة متاماً لالكتئ������اب: معنوياٌت مرتفعة 

 
ٌ
 واإنتاجية 

ٌ
 وتقدي������ٌر للذات، وطاق������ة 

ٌ
وثق������ة 

أق������ل، وتفكريٌ وكالٌم اأ�رصع. ولكن  زائدة ونوٌم ا

عرا�س  يف حالة امل�������سّ املرِهق، جنُد هذه االأ

 وت������وؤدي اإىل �رصعة غ�سٍب زائدة 
ً
مت�سخمة 

وجن������ون اال�سطه������اد وثقٍة مفرط������ة و�رصعة 

ر – ويف بع�س احلاالت 
ِّ
اهتياج و�سلوك منف�

– اإثارة واأوهاٌم وهلو�سة. اإن االكتئاب املم�سو�س 
ا�سطراٌب مزاجي وا�سُح املعامل وي�ستمُل على 

اأطوار متناوبٍة م������ن االكتئاب و امل�ّس ويعاين 

واحٌد يف املئة تقريباً من ال�سكان من اكتئاٍب 

 يف املئة من 
ٌ
مم�سو�������س، بينما يعاين ثالث������ة 

�س������كلٍ  األطف يُعرف با�سم امل������زاج الدوري.    

                                  

اإنَّ �سيئ������اً ال يبدو جذاب������اً اإذا كنت تفكر 

مبهنٍة ذات حياٍة خالقة. رمبا كانت والدتك 

على �سواب، على كل حال، عندما ن�سحتك 
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اأن متتهن املحا�سبة، ولكن هل ت�سبب احلياة 

الفني������ة ا�سطراباً للم������زاج كاالكتئاب مثاًل، 

على العك�������س متاماً، هل ي�سب������ب ا�سطراب 

املزاج اإبداع������اً؟ ال�سوؤال لي�س �سهاًل كي جند 

له جواباً. 

ق������ل يف حال������ة االكتئاب  ولك������ن على االأ

املم�سو�س، لدينا بع�س املوؤ�رصات. لقد اأظهرت 

أنه اإذا اأ�ساب اأحَد  درا�س������ة تواأمني متماثلني ا

أم������ني مر�������سُ االكتئ������اب املم�سو�س فقد  التوا

خ������ر باملر�س بن�سبة �ستني اإىل مئة  يُ�ساُب االآ

يف املئ������ة. اإن االكتئ������اب املم�سو�س ا�سطراٌب 

وراثي ب�س������ورٍة عامة ورثناه م������ن الوالدين، 

أنه لي�س هنالَك مكوٌن وراثي،  على الرغم من ا

فهذا يوحي اأن ظهوره ال ينبثُق عن ال�سخ�س 

الذي يكابُد املر�س �سواًء كان مبدعاً اأم غري 

������اب والفنانني بياٌن 
ّ
مبدع. للكثري م������ن الكت�

ملا�سي اأ�رصهم الطبي عن ا�سطراباِت املزاج. 

 Alferd()تيني�س������ون اأخذن������ا )الفريد  فاإذا 

أنه كان يعاين  Tennyson( كمثال نكت�سف ا
لي�س فقط م������ن االكتئاب و امل�������سّ املعتدل، 

نَّ مر�س������اً اكتئابياً ظهر 
أ ولكن تب������ني كذلك ا

�رصته. فقد  كذل������ك يف بيان املا�سي الطبي الأ

أربعة من اأقربائه من االكتئاب  عانى والده وا

أٌخ حبي�س  أو االكتئ������اب املم�سو�������س. وكان له ا ا

مرا�س العقلية ملدة �ستني �سنة وكان  ماأوى االأ

ي�سكو من ال�سوداوي������ة ب�سورة حادة. واأخرياً 

أنه  رهاق املم�سو�س. وهكذا جند ا مات من االإ

 بني االكتئاب املم�سو�س 
ٌ
اإذا كان هنالك عالقة 

بداع ف������اإن االكتئاب املم�سو�س كما يبدو،  واالإ

أن������ه بطريقٍة ما ي�ساع������ُد على احلياة  ال بد ا

بداعية.  االإ

ولك������ن كيف ميك������ن ال�سط������راب املزاج 

مر بعيد  بداع؟ يب������دو االأ اأن ي�ساع������َد على االإ

بداع،  االحتم������ال اأن ي�ساعَد االكتئاب على االإ

ن االكتئ������اب الع������ام يتميز بفت������ور ال�سعور  الأ

أ�������س واال�سطراب يف النوم  والالمب������االة واليا

وح������ركات بدني������ة بطيئة، وتركي������ز �سعيف 

ح������داث ال�ساّرة  وع������دم وج������ود متع������ة يف االأ

حق������اً. ومن جهة اأخرى، وخالل فرتات امل�ّس 

عرا�������س من نواحٍ   و امل�������سّ املعتدل تكون االأ

عرا�س االكتئاب. فرتتفع  خمتلف������ة معاك�سة الأ

املعنويات وي������زداد تقدير الذات وينام الذين 

 اأقل ويتمتعون بطاقة 
ً
يعانون من املر�س مدة 

نتاج. وتزداد  اأكرب وت������زداد قدرتهم عل������ى االإ

�رصعة التفكري واأ�سالت������ه ويظهر لنا مر�سى 

أنهم اأذكياء وجذابون.  امل�ّس املعتدل الب�سيط ا

 كبرية، وطاقًة 
ً
 ذاتية 

ً
أنهم يُظهروَن ثقة  كم������ا ا

بال ح������دود، وقدرٍة على اإجناز مقادير كبريٍة 

م������ن العمل ببهجٍة وب�سهولة، وغالباً ما تكون 

نتائ������ج اأعماله������م جيدة. وهنال������ك من يقول 

كر اإنتاج������اً كانوا يف  ف������راد االأ اإن معظ������م االأ

وق������ات يعانون من امل�������سّ املعتدل  بع�������س االأ
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وعلى �سبيل املثال، ))ت�رصت�سل(( و))لنكون(( 

و))روزفل������ت(( و))فرانكلني(( وميكن للم�ّس 

املعت������دل اأن يك������ون مبدعاً ومثم������راً، ولكن 

غالباً ما ي�سبح املم�سو�سون م�سابني بال�سك 

 
ً
خرين اإ�سافة  واالرتي������اب ال�سديدي������ن يف االآ

ل�رصعة الغ�سب. وتنتقُل اأفكارهم من مو�سوع 

ٍ اإىل مو�س������وعٍ  اآخر ب�رصعٍة و�سال�سٍة اأكَر من 

الالزم. وغالباً ما يكون كالمهم �رصيعاً و�رصيع 

االهتياج وتطفلياً. ويوؤمُن املم�سو�سون اإمياناً 

را�سخ������اً ب�سح������ة واأهمية وجه������ات نظرهم 

واأفكارهم. وتوؤدي هذه املبالغة احلمقاء اإىل 

ر، ي�ستمُل 
ِّ
اتخاِذ قراراٍت �سعيفٍة و�سلوٍك منف�

عل������ى تهورٍ  مفرط و�سار وات�ساالٍت جن�سية 

غري �رصعية واإ�رصاٍف يف ال�رصاب. وقد ت�سهُم 

بداعية. ويقول  عرا�س يف العملية االإ هذه االأ

بداعية قد  ))كاي جامي�سون((  اإن العملية االإ

تزيد من عمق وتنوع العواطف التي ي�سعب 

فهمها. 

للكثري منا يف حياتنا ال�سخ�سية واملهنية 

حاالت من الن�ساط نقوُد فيها حياتنا ب�رصعة 

 تظهُر اأمامنا مملكة جديدة 
ً
اأعظ������م. وفجاأة 

من احلياة. ويعم������ُل عقلك ب�رصعة، فتنه�س 

قبل فو�س������ى احلياة اليومي������ة. وفجاأة ميتُد 

اأمام������ك كل �س������يءٍ  بو�سوحٍ  �س������اٍف للغاية. 

ولكن ه������ذه اللحظ������ات ق�س������رية واأقل مما 

 وتتوق اإىل 
ً
ينبغ������ي. وتعود اإىل الفو�سى ثانية 

هذه اللحظات الق�سرية من الو�سوح. 

ويب������دو اأن هنالك مملكت������ني متوازيتني 

ر�س يف حياتنا  يف احلي������اة: واحدة عل������ى االأ

العادي������ة نكون فيه������ا منهمك������ني يف �سوؤوننا 

الذاتية، واأخرى فوقنا وتكون بالغة االرتفاع 

ي 
ِّ
يف الطبقة اجلوية العليا التي تنتمي اإىل كل�

القدرة وال�سلطة العليا والعامِل بكل �سيء. وكان 

اليونان القدماء يعتق������دون بوجود م�ستويني 

يف اله������واء. الهواء العادي ال������ذي ي�ستن�سقه 

غريقي  ملبي االإ ن�سان املخلوق واله������واء االأ االإ

أو  لهة ا لهة الذي يتنف�سه فق������ط االآ ملث������وى االآ

الذين يلم�سهم فقط الكهنة وال يُعطى ِلرئات 

خملوقاٍت غ������ري �سماوية. وه������ذه النظرية مل 
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�������رَصح فقط على نحوٍ  ب������ارعٍ  ملاذا يحدُث 
َ
ت�

ماكن املرتفعة، ولكنها �رصحت  الدوار عند االأ

آراء  له������ام ال�سماوية غريت ا كذلك اأن قوة االإ

افني.  وطموحات الو�سط������اء الروحيني والعرَّ

واأطلعتهم على مملكة العقل والروح اأكر من 

ا�ستجاب������ة توتر زائد للبالغ������ني والذي ميكن 

������ب اإثارة. وما هو وا�س������ٌح كذلك اأن  ن ي�سبِّ
اأ

العباق������رة املبدعني غالباً م������ا يعملون بجهٍد 

أبدَع ))بيكا�سو((  كبري واأعمالهم كثرية. مثاًل ا

دي�سون )1093(   )20000( عمل فني. وكان الإ

براءة اخ������رتاع. وكان ))لفرويد(( )330( من 

املن�سورات. 

أنا�س مبدعون غزيروا  ولكن ملاذا هناك ا

نت������اج ون�سيط������ون اأكر م������ن غريهم؟ ملاذا  االإ

أنا�ٌس من حتقي������ق الكثري يف عملهم  يتمك������ن ا

بداعي������ة والعاطفية اأكر من  ويف حياتهم االإ

غريه������م؟ ملاذا يب������دو لنا بع�������س النا�س غري 

أو فع������ل اأي �سيء يف  قادري������ن عل������ى اإنت������اج ا

حياتهم؟ ومن الوا�سح اأن جزءاً من اجلواب 

هو امله������ارة: يُتاُح لبع�س النا�س اإحراز بع�س 

امله������ارات ويتمتع اآخرون بق������درة فطرية. ال 

ميكنك اأن تكون العب كرة قدم رفيع امل�ستوى 

أو �سيا�سياً  أو روائياً ا نتاج ا اأو مو�سيقياً غزير االإ

اأو عامل������اً من دون اإحراز مه������ارٍة اأو من دون 

مهارٍة فطرية. اإال اأن املهارات غري كافية. اإننا 

حراز تلك  نحت������اج كذلك اإىل دافع اأو طاقة الإ

املهارات اأوالً ثم ا�ستخدامها مراراً وتكراراً. 

أ�سا�سية، كالّدافع  أينا هنالك دواف������ع ا وكما را

للطع������ام والداف������ع للجن�س. كم������ا اأن هنالك 

بع�س الدواف������ع املكت�سبة، كالدافع للح�سول 

أو ا�ستح�سان  أو اإطراٍء ا أو املرك������ز ا على املال ا

حدُث هذه الدوافع 
ُ
أو املجتم������ع. وت� الزمالء ا

أو قلقاً ح�سب  توتراً ي�سعر به املرء قوة دافعة ا

الدافع وقدرة الف������رد لتحقيق الدافع. ومن 

دون هذه الدواف������ع، والتوتر وال�رصور اللذين 

�س  يرافقان الدوافع، ال يكون لدينا اأي حُمرِّ

يدفعنا لفعلِ  اأي اأمر. 

أم  ولك������ن هل يُول������ُد النا�������سُ الن�سيطون ا

ظهُر البيانات املرتاكمة با�ستمرار 
ُ
يُ�سنَعون؟ ت�

اأن البنية الوراثية هي التي حتدُد ال�سخ�سية 

والطاق������ة. اإال اأن العوامل غري الوراثية تقوم 

بدور كذلك. 

أنه ميكن للنا�س الذين  من الوا�سحِ  مثاًل ا

أثٌر  حولن������ا، واملجتمع عموم������اً، اأن يكون لهم ا

مد عل������ى م�ست������وى طاقتنا ح�سب  طوي������ل االأ

الدواف������ع التي بُنَيْت داخلن������ا اإذا كان هنالك 

من يرعى ويقوِّي هذه الدوافع. 

مث������اًل اإن �سداقاتنا وزيجاتن������ا واأعمالنا 

�سِع������ُف طاقتنا عندما 
ُ
خرى ت� أن�سطتن������ا االأ وا

تف�سل بتقدمي تقوي������ٍة اإيجابية: اأي اإن بع�س 

 والبع�س ي�سلبها. لذلك 
ً
النا�س يعطي طاقة 

أولئك الذين  ينبغي عليك اأن تكون قريباً من ا
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نهم يقدمون لَك   الأ
ً
 اإيجابية 

ً
يقدم������ون تقوية 

أولئك الذين  الطاقة. بينما عليك اأن تتجّنَب ا

نه������م ي�سلبونها.   الأ
ً
 �سلبية 

ً
يقدم������ون تقوي������ة 

أو ثقافة عموماً اأن يقدما  وي�ستطي������ع جمتمع ا

ع�سائهما وذلك بتحقيق كل الدوافع  الطاقة الأ

ثارة واملركز  ) م������ن اأجل الطعام واجلن�س واالإ

(، اأو غر�������س الدواف������ع يف النف�������س بالتدريج 

ق������ّوى ب�س������ورٍة اإيجابية. 
ُ
الت������ي ميك������ن اأن ت�

أ�سمايل الذي  ولذلك ينبغي على املجتمع الرا

يغر�ُس دافعاً من اأج������ل املال يف مواطنيه اأن 

يقدم الو�سيلة لتحقي������ق ذلك الدافع جلميع 

املواطنني، واإال �سيوؤدي الدافع قبل كل �سيء 

حباط والقلق.  اإىل انت�سار االإ

أنه يتمتُع   ا
ً
أو ثقافة  اإذا و�سفنا جمتمع������اً ا

أو يفتق������ُر اإليها فهذا قوٌل م�سكوٌك  بالطاقة ا

قطار  فيه. لق������د َو�َسَف بع�ُس الدخ������الء االأ

اجلنوبية واال�ستوائية كاأقطارٍ  �سكانها ك�ساىل 

وثقافتهم لي�س له������ا م�ستقبٌل حمدد، يلتفتون  

اإىل مت������ع احلا�������رص وال يلتفت������ون اإىل العمل 

َف املنتمون للثقافات  جنازات. بينما ُو�سِ واالإ

ال�سمالية ) من قبل ال�سماليني طبعاً ( باأنهم 

يتمتع������ون بالدافع والطاق������ة ب�سبب الطق�س 

أو اأخالق العمل احلميدة.  البارد ا

ويب������دو م������ن الوا�س������ح اأن االختالف������ات 

وال�سم������ال  ب������ني اجلن������وب  جن������ازات  االإ يف 

قط������ار عموماً تن�ساأ ع������ن االقت�ساد  وبني االأ

أ�سار  والتكنولوجيا والرتبي������ة والتاريخ. وقد ا

موؤرخو االقت�س������اد كذلك اإىل ال������دور الهام 

ال������ذي ميك������ن اأن تقوم به ثقاف������ة قطرٍ  من 

هداف والدواف������ع واملكافاأة  اأجل تق������دمي االأ

وامل�ساعدة والت�سجيع اإىل املواطن. بينما قد 

كَبُح ثقافاٌت اأخ������رى الطاقة اخلا�سة بها، 
َ
ت�

أو اإعاقة  وذلك بتق�سريها يف تقدمي املكافاأة ا

بداع  امل�ساري������ع ب�س������ورٍة حثيثة وتعطي������ل االإ

وحرية اإبداء الراأي. 

¥µ



279 2009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

دبية،  أيه الذي يرتاح له يف كثري من دروب احلياة الثقافية والأ ل������كل منا را

أو كتاباتنا، وقد خطر يل راأي يف ال�شعر عامة ويف ال�شعر املعا�رص  يف قراءاتنا ا

خا�ّشة وذلك من خالل قراءاتي العديدة يف ال�شعر العربي ب�شكل عام.

ق������د يكون ه������ذا الراأي قد خطر عل������ى بال بع�ض الدار�ش������ن، وقد يكون 

العك�ض، ل من حيث هو �شعر قوي واأ�شيل، ول من حيث اللغة ومتانة التعبري، 

ن معظم �شعرائنا الكبار واملعروفن، قد  فه������ذا الراأي ل خالف عليه كثرياً، لأ

اأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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اأعمالهم لنقد الدار�سني والعاملني  خ�سعت 

يف حقل������ي الثقاف������ة والنق������د، ولك������ن الراأي 

أري������د و�سع ه������ذه الدرا�سة يف جماله  الذي ا

أو  ن�سان العادي ا ن�سان- واأخ�������ص الإ هو –الإ
أو الرعية، كما كان������وا يطلقون على  العام������ة ا

هذه ال�رشيحة من املجتمع يف كل مرحلة من 

�سالمي. من خالل  مراحل التاريخ العربي الإ

معاناتها وحرمانها من مراكز القوة والنفوذ 

يف كل املج������الت وكل الع�س������ور، اإّل ما ندر. 

ومنه������ا الثقافة واأخ�������ص –ال�سعر- وهذا ل 
مينعني من اإدلء دلوي واإعطاء راأيي وتقدمي 

ال�سواهد مما تي�رّش يل من خالل اأعمالهم اأو 

اأعم������ال بع�سهم، لتقدمي �سورة وا�سحة عما 

اأق�سده من درا�ستي هذه يف ال�سعر وال�سعراء 

مما عرثت عليه وب�سكل عام. 

�سالمي  يف الع�رش اجلاهلي ويف الع�رش الإ

ول، كان ال�ساعر يعّب عن بيئته وما يحيط  الأ

آثار الديار والطلول الباقية، والتي ل  به من ا

قام������ة للع�سرية ومنها بقايا  تتعدى اأماكن الإ

أوت������اد اخليام، وبقايا بع������ر ال�سريان، وبقايا  ا

أثايف احلج������ارة التي كان������ت تو�سع  الن������ار وا

فوقه������ا القدر للطبخ، حيث ل يوجد عندهم 

ثرية  وابد املرتوكة يف املدن الأ عمران مثل الأ

مثل تدمر واأفاميا والبرتاء وغريها، كما كان 

قامة واأماكن الرعي  أماك������ن الإ أ�سماء ا يذكر ا

والرتحال يف �سبيل الو�سول اإىل مناطق الكالأ 

لرع������ي املا�سي������ة، ، ثم يذك������ر االقتتال حول 

أ�سماء الفر�سان الذين  خذ بالث������اأر وا ذلك واالأ

قتل������وا، وكلّه������م اأبطال اقتت������ال على مواطن 

الرعي بني الع�سائر وبط������ون الع�سائر، وقد 

تت�س������ع الدائرة لت�سمل القبائل بكاملها، وتقع 

ال�سحاي������ا ويبقى الق������وّي ويرحل ال�سعيف، 

حداث  وهنا يلمع ا�سم ال�ساعر الذي �سور االأ

أّما  ومدح فر�سان املعرك������ة ورثى �سحاياها. ا

آثار  و�سف الديار عند ال�ساعر وو�سف بقايا ا

القبيلة بعد رحيلها فنجده عند امرئ القي�س 

يف مطلع معلقته:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

ب�ضقط اللوى بني الدخول فحومِل

ر�ضمها يعُف  مل  فاملقراة  فتو�ضح 

و�ضماأِل ج��ن��وب  م��ن  ن�ضجتها  مل��ا 

عر�ضاتها يف  رام  الآ ب��ع��ر  ت���رى 

وق���ي���ع���ان���ه���ا ك����اأن����ه ح�����ّب ف��ل��ف��ِل

أبي �ُسلمى  كما جند مثل������ه عند زهري بن ا

حيث يقول:

ت��ك��ّل��م  مل  دم���ن���ة  اأوف������ى  اأم  اأم�����ن 

ب���ح���وم���ان���ة ال���������دراج ف��امل��ت��ث��ل��م

دي������ار ل���ه���ا ب��ال��رق��م��ت��ني ك��اأن��ه��ا

مع�ضِم ن��وا���رص  يف  و�ضم  مراجيع 

وقفت بها من بعد ع�رصين حجة

ي��ًا ع��رف��ت ال����دار ب��ع��د ت��وّه��ِم ف��الأ

مرجل م��ع��ر���ض  يف  �ضفعًا  اأث����ايّف 

يتثلِم مل  احل��و���ض  كجذم  ون��وؤي��ًا 
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هذه البيئ������ة املتوا�سع������ة التي ال حتتوي 

على معامل العمران والتمدن هي التي و�سفها 

أب������دع يف و�سفه������ا- كم������ا و�سف  الب������دوي وا

بل التي كان ي�ستخدمها يف غزوه  اخليل واالإ

وترحاله، كما و�سف ال�سيف والرمح وو�سف 

حي������وان البادية ال������ذي كان يتواجد يف زمنه 

�سد والذئب  مثل حمار الوح�������س والنعام واالأ

والغ������زال. ونقراأ يف معلق������ة عمرو بن كلثوم 

�سي������خ قبيلة تغلب بعد قتل������ه عمرو بن هند 

ملك احلرية اإثر �سدام وقع بينهما:

ن����ا ال�����رب ح���ت���ى ����ض���اق ع��ن��ا م����الأ

وم�������اَء ال���ب���ح���ر من����ل����وؤه ���ض��ف��ي��ن��ا

أّي بحر هذا  يُّ بٍر هذا الذي �سيملوؤه، وا
اأ

الذي �سيملوؤه �سفين������ا، وهو وقبيلته يقيم يف 

اجلزيرة الفراتية بني امرباطوريتني كبريتني- 

الفر�س يف ال�������رصق والبيزنطيون يف الغرب. 

ولي�س عنده اإاّل البوادي ونهر الفرات.

لقد م������ّر معي اأن ال�سعر اجلاهلي عامة، 

هو من قول الفر�سان ذوي النفوذ يف القبيلة 

ومن ق������ول �سيوخ القبائل م������ن حيث ت�سوير 

ح�ساب  خذ بالثاأر والتفاخر باالأ ال�سجاعة واالأ

ولني. فال�سعر اجلاهلي  ج������داد االأ مع ذكر االأ

ب�سكل ع������ام وليد املجتم������ع القبلي الرعوي 

ال������ذي يت�سف بالرتحال وع������دم اال�ستقرار. 

أين املجتمع..؟  ن�س������ان، ا أين االإ أ�س������األ: ا وهنا ا

ألي�س ه������ذا ال�سعر �سعر اخلا�سة، الذين هم  ا

يف موقع النفوذ يف الع�سرية؟ ولذا فقد خرج 

من قلب هذه البيئة �سعراء وفر�سان م�رصدون 

–ال�سعاليك- خلروجهم  الدار�سون  �سماهم 

عل������ى تقاليد القبيل������ة ال�سارمة، وملحاولتهم 

تخلي�س لقمة عي�سهم بالقوة وحماولة اإثبات 

ح�سورهم االجتماعي، فت�رصدوا يف البوادي، 

وهج������روا القبيلة و�سع������وا وراء رزقهم الذي 

أ  ي�سطرهم للغ������زو واملخاطرة بحياتهم. نقرا

قول ال�سليك بن ال�سلكة:

ف��ق��ل��ت ل��ه ل ت��ب��ِك ع��ي��ن��ك اإن��ه��ا

فتثوُب ل��ه��ا  ُيق�ضى  م��ا  ق�ضيُة 

�ضيكفيك فقَد احليِّ حلٌم مغّر�ٌض

ق����دوٍر يف اجل��ف��ان م�ضوُب وم����اُء 

أ لل�سنفرى: ونقرا

ر�ض التي لن ت�ضريين اأم�ضي على الأ

حّمتي األق����َي  اأو  م���اًل  ك�����ض��َب  لأ

تقوتهم ���ض��ه��دُت  ق��د  ع��ي��اٍل  واأمُّ 

واأق���ّل���ِت اأوحت�����ْت  اأط��ع��م��ت��ه��م  اإذا 

تخاف علينا اجلوَع اإن هي اأكرثت

ت����اأّل����ِت آٍل  ا اأّي  ج����ي����اٌع  ون���ح���ن 

ويقول عروة بن الورد:

ليلُه جن  اإذا  �ضعلوكًا  اهلل  حلى 

جمزر كلَّ  آلفًا  ا امل�ضا�ِض  يف  م�ضى 

ك��َل ليلة ده���ره  م��ن  الغنى  ي��ع��دُّ 

ِ مي�رصَّ �ضديق  من  قراها  اأ���ض��اب 
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وج��ه��ه �ضفيحة  ���ض��ع��ل��وك  وهلل 

املتنّوِر القاب�ض  �ضهاب  ك�ضوء 

كما يقول يف مكان اآخر:

دع���ي���ن���ي ل��ل��غ��ن��ى اأ����ض���ع���ى ف����اإين

راأي�����ت ال���ن���اأ����ض ���رصه��م ال��ف��ق��رُي

ونقراأ يف بع�س املقطوعات الوجدانية 

الت������ي تت�سمن احلكمة االجتماعية وت�سّور 

ن�سان يف حياته وهي قليلة وتوجد  معاناة االإ

عند طرفة بن العبد البكري وعند لبيد بن 

ربيعة العامري: مثال قوله:

اأكنافهم يف  ُيعا�ض  ال��ذي��ن  ذه��ب 

اأج��رب كجلد  خلف  يف  وبقيت 

م���ن ك���ّل ك��ه��ٍل ك��ال�����ض��ن��ان و���ض��ي��ٍد

امل�ضعِب كالفنيق  القياد  �ضعب 

كما جند بع�س احلكم عند زهري بن اأبي 

�ُسلمى.

وبعد ه������ذه العجالة املتوا�سعة ندخل يف 

�سالمي  �سالمي، وال�سعر االإ ف�س������اء ال�سعر االإ

أّث������ر باحلي������اة اجلديدة بع������د ا�ستقراره يف  تا

احل�������رص والعم������ران، وبع������د جت������اوزه حياة 

الب������داوة وخ�سونتها. وا�سته������ر منهم �سعراء 

دبي������ة الكبرية يف  كثريون له������م ب�سماتهم االأ

دي������وان ال�سعر العربي. وقد خا�سوا يف فنون 

ال�سعر املختلف������ة وخا�سة يف املديح والهجاء 

والغزل برغم بقاء تاأثرهم بنموذج الق�سيدة 

اجلاهلية. اأما الغزل ف������كان اأ�سدقهم �سعراً 

نه يتاأتى من �سدق العاطفة بني العا�سقني،  الأ

ويعرب عن املعاناة م������ن تاأثري تقاليد املجتمع 

اجلائرة. ونورد من قول ال�سّمة بن عبد اهلل 

الق�سريي:

بكت عينَي اليمنى فلما زجرتها

عن اجلهل بعد احللم اأ�ضبلتا معا

واأذك�����ر اأي����ام احل��م��ى ث��م اأن��ث��ن��ي

على كبدي من خ�ضية اأن ت�ضّدعا

برواجع احلمى  ع�ضيات  فلي�ضت 

تدمعا عينيك  خ��لِّ  ولكن  اإليك 

أت������ي طمع������اً يف الدنانري  أم������ا املديح فيا ا

أبواب  الذهبي������ة والدراهم، وجلّه يك������ون يف ا

م������راء والوالة والق������ادة الكبار،  اخللفاء واالأ
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ب�سبب وجود املال لديهم، والذي هو جمموع 

من اأموال الرعية من اأموال اخلراج وغنائم 

احل������رب وغريها، ف������كان ذلك دافع������اً ملديح 

أّما الهجاء  أو بدجل. ا ال�سعراء لهم ب�س������دق ا

فكان معظم������ه بدافع الف�س������ل يف احل�سول 

أو بدافع اخل�سومات والعداوات  على العطاء ا

أو العداوات القبلية التي تقع. فهذا  اخلا�سة ا

موي  ال�ساعر الكبري جرير ميدح اخلليفة االأ

قائاًل:

األ�����ض��ت��م خ����رَي م���ن رك����ب امل��ط��اي��ا

راِح ب����ط����وَن  ال���ع���امل���ني  واأن��������دى 

وقد قال بع�������س الرواة اإن������ه اأمدح بيت 

أ�ستطي������ع اأن اأقول: اإنه  أنا ا قالت������ه ال�سعراء. وا

ن الدافع لذلك  اأكذب بيت قالته ال�سعراء، الأ

لي�������س �س������دق العاطفة بقدر ما ه������و التماع 

الدنانري الذهبية التي يطمع اإىل نوالها. واإذا 

أ له  و�سلن������ا اإىل �ساعرنا الكب������ري املتنبي، نقرا

ميدح كافوراً حاكم م�رص يقول:

ع��������دّوك م����ذم����وم ب���ك���ل ل�������ض���اِن

اأع��دائ��ك القمراِن ول��و ك��ان م��ن 

اأوٌل  اأن����ك  ي���اك���اف���ور  اهلل  ق�����ض��ى 

ث��اِن ل��ك  ي��رى  اأن  بقا�ض  ولي�ض 

ثم ينتقل اإىل هجائه فيقول:

�ضيَدُه ال�ضوِء  عبُد  اغ��ت��اَل  اأكلما 

متهيُد م�����رَص  يف  ف��ل��ه  خ��ان��ه  اأو 

ال��ع��ب��ُد ل��ي�����ض حل���رٍّ ���ض��ال��ٍح ب���اأخ

ل���و اأن����ه يف ث��ي��اب احل����ّر م��ول��وُد

مدحه ملا طمع يف نواله، فلما خاب ظنه 

دب ولي�ست  هجاه اأقذع هجاء، وهذه جتارة االأ

دب. اإن هذا الراأي عندي ين�سحب  اإب������داع االأ

�سالمي������ة بخلفائها  على جمم������ل الع�سور االإ

أ�ستطيع اإيراد  و�سالطينها ووالتها واأمرائها، وا

طالة. مثلة لوال االإ الكثري من االأ

ويف ه������ذه الفرتة الت������ي كان ال�سعر فيها 

أبواب اخللفاء وال�سالطني والوالة  يخرج من ا

م������راء، ظه������ر اأدب العامة ال������ذي �سماه  واالأ

أو �سعر  الدار�سون –اأدب الكدية- وهو اأدب ا

أو امل�سحوق������ني من  أو ال�سحاذي������ن ا الفق������راء ا

طبقة املجتمع ال������رتف على ح�ساب الرعية. 

غاين �سرية �ساعر فقري  م������ّر معي يف كتاب االأ

مري�س العق������ل ا�سمه ُجعيف������ران يف اجلزء 

18 م������ن الكتاب، كان م������رة ي�سري يف الطريق 

وال�سبي������ان خلفه ي�سيح������ون، فمنعهم رجل 

ا�سمه عثمان، فالتفت جعيفران فقال له: يا 

أبا عبد اهلل ا

راأي����������������ُت ال������ن������ا�������ض ي�����دع�����وين

مب�������ج�������ن�������ون ع�������ل�������ى ح�������ايل

وم���������ا ب�������ي ال�������ي�������وم م�������ن ج�����ّن

ب������ال������ب������اِل و���������ض��������وا���������ض  ول 

ول����������ك����������ن ق��������ول��������ه��������م ه��������ذا

ف�����������ال������������ض�����������ي واإق��������������������اليل لإ
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ول�������������و ك�������ن�������ت اأخ����������������ا وف����������ٍر

رخ�����������ّي�����������ًا ن���������اع���������َم ال��������ب��������اِل

ال�����ع�����ق�����ل ح�������������ض������ن  راأوين 

اأج������������������ّل امل���������ن���������زل ال������ع������ايل

وقد مّر مع������ي ا�سم اأبي فرعون ال�سا�سي 

يقول م�سوراً فقره:

اأن يل ل���ب���اب���ي  اإغ����الق����ي  ل��ي�����ض 

ف��ي��ه م���ا اأخ�����ض��ى ع��ل��ي��ه ال�����رّصق��ا

ي����رى ك������ي ل  اأغ�����ل�����ق�����ه  اإمن����������ا 

���ض��وَء ح��ايل م��ن ي��ج��وب الّطرقا

م����ن����زل اأوط������ن������ه ال����ف����ق����ر ف��ل��و 

دخ�������ل ال�����������ض�����ارق ف����ي����ه �����رُصق����ا

أي�س������اً منوذجاً قريب������اً منه يف  ووجدت ا

احل������ال والفقر ا�سمه مان املو�سو�س وهو من 

م�������رص وكان ذا لوثة يف عقل������ه وفقرياً. قّربه 

اأحد الوالة برغم و�سعه املزري و�سمع منه يف 

اأحد جمال�سه على ال�رصاب. قال مان:

وقمُت اأناجي الدمع والقلُب حائر

مبقلة موقوف على ال�رّص واجلهِد

بعدله م�����ري  الأ ه���ذا  ي���ع���ُدين  ومل 

على ظامل قد لّج يف الهجر وال�ضّد

ثم قال بعد ذلك:

��ُت ث����م ق���ل���ت ل��ط��ي��ف��ي ف��ت��ن��ف�����ضّ

اإمل���ام���ا ط��ي��ف��ه��ا  زرَت  ل���و  وي�����َك 

واإّل ����������رّصًا  ب���ال�������ض���الم  ح���ي���ه���ا 

ت��ن��ام��ا اأن  ل�����ض��ق��وت��ي  م��ن��ع��وه��ا 

مري على ذلك و�رصفه مكرماً. فاأجازه االأ

أ�سود نوبي يدعى  وقد كان يف املدينة عبد ا

أ�سد بن  عب������د بني احل�سحا�س وهم بطن من ا

 عليه ال�سالم، وقد 
َّ
خزمية، وقد اأدرك النبي

نه ت�سبب بن�سائهم كما  قتله بنو احل�سحا�س الأ

يقول التاريخ، ومن جميل قوله:

���ق���اُم م���ن ق��م��ٍر م�����اذا ي���ري���د ال�������ضّ

ك��������لُّ ج������م������اٍل ل����وج����ه����ه ت���ب���ُع

ما يرجتي –خاب- من حما�ضنها

اأم������ا ل����ه يف ال���ق���ب���اح ُم��ّت�����ض��ع؟

غ��������رّيَ م�����ن ل���ون���ه���ا و����ض���ّف���َره���ا

ف����ارت����ّد ف��ي��ه اجل����م����اُل وال���ب���دُع

ال���ف���داَء ق��ل��ُت له ل��و ك���ان يبغي 

ي���ا وج���ُع اأن����ا دوَن احل��ب��ي��ِب  ه���ا 

أنتق������ل اإىل الع�رص  وبعد ه������ذه العجالة ا

ن  احلدي������ث ت������اركاً ع�س������ور االنحط������اط الأ

املوا�سفات متقاربة وي�سب������ه بع�سها بع�ساً. 

ندل�سي فله موا�سفات خا�سٌة  اأما الع�رص االأ

ول������ه بيئٌة متمي������زةٌ تختلف ع������ن بيئة ال�رصق 

ن.  ويحتاج اإىل وقفة خا�س������ة لي�س وقتها االآ

�سالمي يف  وق������د دخل املجتم������ع العرب������ي االإ

كم������ون ي�سب������ه ال�سبات ال�ست������وي عند بع�س 

الكائن������ات دام مئ������ات ال�سن������ني، وخا�سة يف 

أوائل القرن التا�سع  العهد العثماين، وحت������ى ا

ع�رص ودخول املطبعة اإىل م�رص مع فريق من 

العلم������اء الذين رافقوا نابلي������ون عند دخوله 
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أ امل�رصي ينفتح على  اإىل م�������رص، وعندها بدا

الثقاف������ة املعا�رصة وبداأت البعث������ات العلمية 

أ االنفتاح  تتحرك. اأما يف بالد ال�سام فقد بدا

وىل، ما عدا لبنان  بع������د احلرب العاملي������ة االأ

أ انفتاحه على احل�سارة  امل�سيحي الذي ب������دا

الغربي������ة قب������ل ذلك بكث������ري، وظه������رت فيه 

جنبية  جمموعات ثقافية تعلم������ت اللغات االأ

�سالمي اأمثال اآل  وخدمت الرتاث العربي واالإ

الب�ست������اين واآل معلوف واآل اليازجي، ثم كان 

م������ن لبنان اأفراد مهاج������رون خدموا الثقافة 

اأمثال جرجي زيدان- لوي�س �سيخو- يعقوب 

�رصوف- فار�س ال�سدياق وغريهم. واأقيمت 

املدار�س واجلامعات وظه������ر �سعراءٌ اطلعوا 

أنا  على ال������رتاث العرب������ي وتاأثروا ب������ه. وبدا

أ ال�سعر املعا�رص ال������ذي يقتدي بالقدمي  نقرا

يف ح�س������ن الديباج������ة وباللغ������ة الف�سيح������ة 

أمث������ال �سوقي وحافظ  وبالق�سائ������د الطوال ا

اإبراهي������م والب������ارودي ومط������ران يف م�رص، 

لو�سي والر�سايف واجلواهري يف  و�سكري االآ

أبو ري�سة واالأخطل  العراق وبدوي اجلب������ل وا

ال�سغ������ري يف �سورية ولبنان، وغريهم كثريون، 

وكانت املناب������ر ت�سج بق�سائدهم الطوال يف 

املنا�سبات الوطني������ة واالجتماعية والو�سفية 

يف كثري من العوا�سم العربية.

ألف������ت الّنظ������ر اإىل الفك������رة التي  وهن������ا ا

اأق�سدها من هذا البحث عند هوؤالء ال�سعراء 

الكب������ار. اإن ديوان �سوق������ي يذخر مبثل هذه 

العناوي������ن يف ق�سائ������ده: »اجلامعة امل�رصية، 

وبرا،  م������ري، يف دار االأ دار العل������وم، ح������ج االأ

أبولو، بني مك�سويني  مرية فتحية، حتي������ة ا االأ

تومبيل، مرق�������س الب�سفور، الطيارون،..  واالأ

اإلخ..«.

كم������ا يذخر دي������وان حافظ مبث������ل هذه 

العناوي������ن: تهنئة �سمو اخلديوي عبا�س بعيد 

�سحى،  الفطر، تهنئة علي حيدر بك بعيد االأ

فيكتور هيج������و، بني حاف������ظ وداود عمون، 

ذكرى وت�س������وق، اإىل حفني نا�سيف بك، دمع 

ال�������رصور، احلاكي، ال�سم�س، زل������زال م�سينا، 

لعاب الريا�سية. نادي االأ

كم������ا نق������راأ يف دي������وان اجلواه������ري: ما 

ت�ساوؤون، �سوا�ستيبول، ب������ور �سعيد، �سهرزاد، 

�ستالينغراد، غيداء، وحي املوقد.. اإلخ..

أو كلُّ عناوين ع�������رص النه�سة  ومعظ������م ا

أنهم عاجلوا الق�سايا الوطنية  تت�سابه برغم ا

ولك������ن ب�سكل عام وعلى �سكل خطاب للوطن 

والوطنيني وللزعم������اء وهي مواقف م�رصفة، 

ولكن اخلطاب الوطني كان قطرّياً اأو عربّياً 

ومل يدخل اإىل ن�سيج النا�س، ومل ي�سف املتعبني 

واملكدودين من عمال وفالحني وطبقٍة فقريٍة 

تعاين من اجلهل وج������ور احلكام وظلم جباة 

ال�رصائب ما تعاين.

أ�سم������ي �سعر هوؤالء ال�سعراء  أ�ستطيع اأن ا ا
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أن������ه �سع������ر ال�سالونات واملناب������ر املخملية،  با

�سعار القوية  والذي تتوهج منه الق�سائد واالأ

بني ت�سفيق علية القوم ومديحهم. وخلفهم 

�سعب يئن م������ن اجلوع والع�س������ف اإىل جانب 

ت�سل������ط امل�ستعمر ال������ذي كان يحكم البالد. 

فالعام������ل والف������الح واحل������ريف والفقري هم 

عظم من النا�س وهم الرعية التي  ال�سواد االأ

تتفرج وت�سف������ق الحتفاالت ومواكب الطبقة 

عياد. اخلا�سة يف املنا�سبات واالأ

أنتق������ل اإىل ال�سعر احلدي������ث واإىل �سعراء  ا

احلداثة، ذلك ال�سعر ال������ذي نزل من برجه 

الع������ايل اإىل القاع������دة، ي�سّور وط������اأة الظلم 

ومعان������اة ال�سعب من ظلم كث������ري من احلكام 

وم������ن التخل������ف واجله������ل وو�س������ف الت�رصد 

والقه������ر. واإنني به������ذه االلتفاتة ال اأحّط من 

ق������درة ال�سعراء الكب������ار كما نوه������ُت م�سبقاً 

�سع ال�س������ورة الواقعية واملو�سوعية  واإمنا الأ

التي يجب اأن يعاجلها ال�ساعر عند الفقراء 

واملتعب������ني واملكدودين الذين ه������م القاعدة 

التي تقدم جهدها وعرقها ما يجعل الطبقة 

املتنفذة يف تل������ك املرحلة تعي�س حياة الرفاه 

والت�سلط والنفوذ. واأورد على �سبيل املثال ال 

نهم كثريون. بدر  أ�سماء بع�سه������م الأ احل�رص ا

�ساك������ر ال�سياب- اأحمد ف������وؤاد جنم- �سالح 

عبد ال�سبور- اأحمد عبد املعطي حجازي- 

حمم������ود دروي�������س- �سميح القا�س������م- توفيق 

زياد- ف������دوى طوقان- �سلم������ى اجليو�سي- 

نازك املالئكة- اأدوني�س- حمي الدين فار�س- 

حمم������د الفيتوري- حمم������د املاغوط- حممد 

�سم�������س الدين- حممود مفلح- حممود ح�سن 

ن القائمة طويلة  آخ������راً الأ ا�سماعيل- ولي�س ا

عند هذا اجليل م������ن ال�سعراء الذين حملوا 

ن�ساين. على كاهلهم الهمَّ العربي والهمَّ االإ

مثلة م������ن اإنتاج بع�سهم  ون������ورد بع�س االأ

الذي جتاوز و�سف الطائرة وتهنئة اخلديوي 

ومباركة العيد عن������د فالن بك وفالن با�سا. 

أ لبدر �ساكر ال�سياب قوله: فلنقرا

رننُي املعوِل احلجريِّ يف املرجتِّ من نب�ضي

ر�ضِ ُيدّمُر يف خيايل �ضورَة الأ

بواَب يخلُع كّل اآجّرة ويهدُم برَج بابل يقلُع الأ

ويحرق من جنائنها املعّلقِة التي فيها

فال ماٌء ول ظلٌّ ول زهرة

وينبذين طريدًا عند كهٍف لي�ض حتمي باَبُه 

�ضخرة

واأ�ضفُح نف�ضَي الثكلى على الورِق

ليقراأَها �ضقيٌّ بعد اأعواٍم واأعواِم

ليعلَم اأن اأ�ضقى منه عا�ض بهذه الدنيا

رِق لِم والأ واآىل رغَم وح�ِض الّداء والآ

ورغم الفقر اأن يحيا..

أ لل�ساعرة �سلمى اخل�رصاء اجليو�سي  ونقرا

من جمموعتها –العودة من النبع احلامل-:
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نحن من جيِل اليتامى

ائعْة نحن من جيل القلوِب ال�ضّ

م�ِض من لوعتِه ّمنا قد كّونتنا من جحيم الأ اأُ

من تباريِح قروٍن هاجعْه

فاإذا ما ولدتنا فوق جفن الفجر، يف روعتِه

وتفّتحنا وقد اأغ�ضى ماآقينا ال�ّضنا

نحن مل نغرتَّ مل نهتْف هي الدنيا لنا

حلوٌة، غّراُء، ن�ضوى، رائعْة

بل عرفنا حّظنا

ورمينا العمَر يف ميعتِه

بني فكيِّ احلياِة اجلائعْة

ونقراأ من خمتارات ال�ساعر الفل�سطيني 

يو�سف اخلطيب:

اإ�سِغ للّناِي وللرعد ومو�سيقا الطبيعْة

ما الذي يعزفه الليلَة اإيقاُع املطْر

اأتراتيَل دموٍع فوق اأ�ضالِء الفجيعْه

اأم ترى اإيذاَن اأن ت�ضخَب اأبواُق القْدر

❁    ❁    ❁

كان �ضيٌخ يزرع الزيتون يف عدوِة وادي

قلُت يا عُم �ضي�ضتاأين طوياًل منبُتْه

قال هذي غر�ضة احلكمِة يف روح بالدي

هي ل �رصقية الزيت ول غربّيُتْه

❁    ❁    ❁

ل تقل يل ملَ كاَن الن�رُص وهمًا وا�ضتحالْه

ّن ال�ضعَب مل ي�رصْب على العملِة ر�ضمْك األأ

قبل ذا يا ملكًا يف النا�ض من غرِي جاللْه 

آة كي تغ�ضَل وجهْك حّبذا لو عدت للمرا

واق������راأ هذا املقطع م������ن جمموعة غرفة 

مباليني اجلدران- لل�ساعر حممد املاغوط:

ا�ضري ليكفَّ عن تعذيبنا كال�رصّ

لينزع رحمته عن اأكتافنا

و�ضمة عن اخلائن كما ُتنزع الأ

�ضاعة اأ�ضتلقي وحيدًا يف ليايل ال�ضتاء

يف ليايل ال�ضيف

غائ�ضًا يف فرا�ضي الننت

وقدماي بارزتان كنابْي فيل

واأفّكر باملاليني املعّذبة

بالزلزل والطغيان

زهار امل�ضلوقة بالأ

وخ�ضخ�ضِة ر�ضائل الغرام يف ال�ضحراء

�ضاعة اأمّد راأ�ضي من النافذة

واأملح املطر والنهود التي يغّطيها الع�ضُب

وال�ضعراء املوتى مبعرثون على الثلوِج البي�ضاْء

ر�ض من جلدها اأمتنى اأن اأم�ضك هذه الأ

واأقذفها كالهرة من النافذة

ولكني واأنا اأحت�رُص واأنا اأ�ضبح يف قربي كاملحراث

�ضاأموت واأنا اأتثاءب، واأنا اأ�ضتم واأنا اأهّرُج

واأنا اأبكي

خوة: اأوجزت لكم احلديث خوف  أيها االأ ا

ن اخلو�������س يف مثل هذا املو�سوع  طالة الأ االإ

واإي������راد ال�سواه������د، ق������د يحت������اج اإىل كتاب، 
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أنها كافية  ملامة املتوا�سع������ة اأعتقد ا وهذه االإ

لو�س������ع الفكرة التي اأق�سدها اأمام اأذهانكم، 

ن ال�سع������ر العربي وا�س������ٌع مت�سعٌب بكل ما  الأ

تعنيه ه������ذه العبارة، ويف كل االجتاهات ويف 

فكار جن������د لل�سعر العربي  كل املوا�سي������ع واالأ

ح�سوراً وا�سع������اً. ولكني حددت الفكرة التي 

أبغيها واأمتنى اأن اأكون قد وفقت. ا

املعلقات.  -1

غاين. الأ  -2

الع�سر العبا�سي- �سوقي �سيف.  -3

ديوان �سوقي وحافظ ومطران.  -4

جمموعات �سعرية ودرا�سات يف �سعر ال�سعراء.  -5

امل�صادر واملراجع :
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أدبية، مذهباً اأخالقياً جديداً،  كان������ت الرومان�ضية اإ�ضافة اإىل كونها حركة ا

و�ضيا�ض������ة جديدة، كانت اأكرث من فن جمايل وفل�ضفة، كانت طريقة يف التفكري 

وال�ضعور واحلب والقت������ال وال�ضفر، طريقة يف احلياة وطريقة يف املوت. قال 

فريدري������ك �ضليغل يف اأح������د ن�ضو�ضه الت�ضويرية: »مل تق������رح الرومان�ضية حل 

أف������كار اجلمال وح�ضب، واإمنا ن�ضدت يف الوقت نف�ضه  دبية وا
نواع الأ ومزج الأ

فعال املتناق�ضة واملتقاربة للخيال واملفارقة،  �ضهر احلياة وال�ضعر بو�ضاطة الأ

كرث من ذلك هدفت اإىل جعل ال�ضعر اجتماعياً«. 
والأ

كاتب ومرتجم �سوري

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁ ❁

ò

يقــــــــــاع الكونـــــــــي الإ

❁
تاأليف: �أوكتافيو باث

ترجمة: ر�فع �شاهني
❁❁
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انت�������ر الفكر الرومان�س������ي يف اجتاهني 

أ  انتهي������ا اإىل االندماج: البحث عن ذلك املبدا

أ�سا�������س اللغة،  ال�ساب������ق الذي جع������ل ال�سعر ا

أ  أ�سا�������س املجتمع، واحتاد هذا املبدا وبالتايل ا

مع احلي������اة واملجتم������ع، واإذا كان ال�سعر لغة 

أو اإذا كان������ت اللغ������ة ب�سكل  ويل، ا
ن�س������ان االأ االإ

جوهري، عملية تتاألق من روؤية العامل كن�سيج 

م������ن الرم������وز والعالقات بني ه������ذه الرموز، 

عندئذ كل جمتمع يبنى عل������ى ق�سيدة، واإذا 

كان������ت ث������ورة الع�������ر احلديث ه������ي حركة 

املجتم������ع نح������و اأ�سوله، اإىل امليث������اق البدئي 

للم�س������اواة، عندئذ ت�سبح هذه الثورة متحدة 

مع ال�سعر. قال بليك: »جميع الب�ر مت�ساوون 

يف العبقرية ال�سعرية«.

أنه  ا أي�س������اً  ا ادع������ى ال�سع������ر الرومان�سي 

فعل: لي�ست الق�سيدة �سيئاً كالمياً وح�سب، 

واإمن������ا اإمي������ان وفع������ل، حتى مذه������ب »الفن 

أنه ينكر ه������ذا املوقف،  للف������ن« الذي يب������دو ا

نه اأخالقياً كما كان جمالياً  يوؤكده ويطيله الأ

أو �سيا�سياً.  وغالباً ما يت�سم������ن موقفا دينياً ا

أملانيا ب�سكل  ولدت الرومان�سي������ة يف انكلرتا وا

متزامن تقريباً، وانت�رت يف اأوروبة كمر�س 

نكليزية  روحي، ومل ياأت تفوق الرومان�سية االإ

ملانية من ال�سب������ق الزمني وح�سب واإمنا 
واالأ

�سالة ال�سعرية،  من مزج الروؤية النقدية واالأ

بداع ال�سعري  وتداخ������ل يف كل من اللغتني االإ

مع التاأمالت النقدية يف طبيعة ال�سعر، التي 

متي������زت بتوتر واأ�سال������ة واخرتاق ال نظري له 

يف اآداب اأوروبية اأخ������رى، وكانت الن�سو�س 

ملان بيانات �سعرية  نكليز واالأ للرومان�سيني االإ

أ�س�ست تراثاً ا�ستمر اإىل يومنا هذا،  حقيقية ا

وكان اجلم������ع بني النظرية والتطبيق، ال�سعر 

آخ������ر للطموح  والنظري������ة ال�سعري������ة، جتلياً ا

طراف: احلياة والفن،  الرومان�سي لتوحيد االأ

الع������امل القدمي الالزمن������ي والتاريخ املعا�رص، 

اخلي������ال واملفارق������ة. وح������اول الرومان�سيون 

بو�ساطة احلوار بني النر وال�سعر اإعادة اإحياء 

ال�سعر من خالل غم�س������ه يف الكالم اليومي 

وحاولوا جعل الن������ر مثالياً من خالل تبديد 

منطق اخلط������اب يف منطق ال�سورة، ونتيجة 

له������ذا التاأوي������ل، �سهدنا يف القرن������ني التا�سع 

ع�رص والع�رصين بزوغ ق�سيدة النر والتجديد 

الدوري للغة ال�سعرية بحقنات قوية متزايدة 

م������ن الكالم ال�سعبي، لكن يف عام 1800 كما 

يف عام 1620، م������ا كان جديداً مل يكن يعني 

اأن ال�سعراء يتاأملون ال�سعر بالنر، بل اإن هذا 

التاأمل طاف عن ح������دود ال�سعرية القدمية، 

معلنا اأن ال�سعر اجلدي������د كان اأي�ساً طريقة 

جديدة يف ال�سعور واحلياة.
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توحد ال�ضعر والنرث

اإن توحد ال�سع������ر والنر �سيء ثابت عند 

أنه غري  ملان، رغم ا نكليز واالأ الرومان�سيني االإ

مرئ������ي لدى جمي������ع ال�سع������راء بالتوتر نف�سه 

وبالطريق������ة نف�سه������ا، وكان ال�سعر والنر يف 

و»نوفالي�������س« م�ستقلني  »كول������ريدج«  كتابات 

بو�س������وح على الرغم م������ن ات�سالهما، ولدينا 

ق�سيدة »قب������الي خان« وق�سي������دة »البحار 

أو ابتهاالت اإىل الليل، وهي ن�سو�س  القدمي«، ا

متعار�سة مع النر الفل�سفي، اأما عند �سعراء 

لهام والتاأمل يف النر  اآخرين فقد اختلط االإ

وال�سع������ر ب�سكل م�س������او، ومل يكن »هولدرلني« 

و»وورد �س������ورث« حل�سن حظهم������ا �ساعرين 

فل�سفي������ني، ولك������ن الفكر عن������د كليهما مال 

دراك، اأما  اإىل التحول عل������ى �سورة قابلة لالإ

عند �ساعر مث������ل »بليك«، مل تنف�سل ال�سورة 

ال�سعري������ة ع������ن التفكري التاأمل������ي، وال ميكن 

متيي������ز الفا�س������ل بني النر وال�سع������ر، ومهما 

كان������ت الفروق������ات - وهي عميق������ة - التي 

أولئك ال�سعراء، ت�سور جميعهم  تف�سل ب������ني ا

ال�سعر كتجرب������ة حية تت�سم������ن كلية الكائن 

الب�������رصي، فالق�سيدة لي�س������ت حقيقة لغوية 

وح�سب، اإنها اأي�ساً فعل. فال�ساعر يتحدث، 

وبينما يتحدث ي�سنع وهذه ال�سناعة �سناعة 

لنف�سه قبل اأي �سيء اآخر. لي�س ال�سعر معرفة 

للذات وح�سب واإمنا لها كذلك. يعيد القارئ 

جترب������ة ال�ساع������ر يف عملي������ة خل������ق الذات، 

وي�سبح ال�سعر متج�سداً يف التاريخ، ويعي�س 

ميان الق������دمي بقوة  خل������ف هذه الفك������رة، االإ

الكلمات، ومن املقدر على ال�سعر الذي يفكر 

به ويعا�س كعملية �سحرية حتويل الواقع. اإن 

التناظر بني ال�سحر وال�سعر املو�سوع املتكرر 

طوال القرنني التا�سع ع�رص والع�رصين، يعود 

ملان ويت�سمن  باأ�سول������ه اإىل الرومان�سي������ني االأ

مفهوم ال�سعر ك�سحر جمالية فعل.

توق������ف الفن ع������ن كونه متثي������اًل وتاأماًل 

وح�سب، واأ�سبح تدخاًل يف الواقع يف الوقت 

آة  نف�س������ه، واإذا كان الفن يعك�س الع������امل، املرا

ال�سحرية، وهي تغري العامل. اأ�رص علم اجلمال 

الباروكي والكال�سيك������ي املحدث على ف�سل 

�سارم بني الفن واحلياة، ورغم اأن اأفكارهما 

ع������ن اجلم������ال كانت خمتلف������ة ج������داً، �سدد 

كالهما عل������ى الطبيعة املثالية للعمل الفني، 

لهام  أولية االإ حني �س������ددت الرومان�سية على ا

والهي������ام واحل�سا�سي������ة، حمت احل������دود بني 

الفن واحلياة، ولقد كانت الق�سيدة بالن�سبة 

ل�»كالديرون« جتربة حيوية، واكت�سبت احلياة 

نها  توت������ر ال�سعر. اإن احلياة وه������م وخداع الأ
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حالم،  متلك ا�ستمرارية وثبات االأ

ذلك اأن ما يعالج احلياة من رعب 

رتابته������ا، بالن�سب������ة للرومان�سيني 

الرومان�سيون  وراأى  احلل������م،  هو 

يف احلل������م حياة ثاني������ة، طريقة 

ال�ستعادة احلياة احلقيقية، حياة 

�سل������ي. اإن ال�سعر هو  الزم������ن االأ

اإعادة غزو ال������رباءة. كيف ميكن 

اأن نف�سل يف روؤية اجلذور الدينية 

لهذا املوق������ف وعالقته احلميمة 

الربوت�ستانت������ي؟..  ال������رتاث  م������ع 

اإنكلرتا  الرومان�سي������ة يف  تاأ�سلت 

نها اأحدثت قطيعة مع  أملاني������ا الأ وا

غريقية - الرومانية  اجلمالية االإ

ات�سالها  ب�سب������ب  واإمنا  وح�سب، 

الروحي م������ع الربوت�ستانتية يف الوقت نف�سه، 

وقدمت الطبيع������ة الداخلية للتجربة الدينية 

التي �سددت عليه������ا الربوت�ستانتية، كما هي 

متعار�سة مع طقو�سية روما، قدمت التنبوؤات 

الرومان�سية.  للث������ورة  واالأخالقية  النف�سي������ة 

كانت الرومان�سية، قبل كل �سيء اإدارة للروؤية 

أم������ا الربوت�ستانتية  ال�سعرية نح������و الداخل، ا

فق������د جعل������ت الوعي الف������ردي ل������كل موؤمن 

م�رصحاً للغز ديني، فيما مزقت الرومان�سية 

غريقي-  اجلمالية الال�سخ�سائية الرتاث االإ

ن������ا ال�ساعر اأن ت�سبح  الروماين، و�سمحت الأ

الواقع الرئي�سي.

اجلذور الروحية

اأن نقول اإن اجل������ذور الروحية تكمن يف 

الرتاث الربوت�ستانتي ميك������ن اأن يبدو جريئاً 

اأكر مما ينبغي، خا�سة اإذا تذكرنا ارتداد كثري 

ملان اإىل الكاثوليكية، لكن  من الرومان�سيني االأ

املعنى احلقيقي لهذه االرتدادات يتو�سح اإذا 

�سلم املرء اأن الرومان�سية كانت رد فعل على 
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عقالنية القرن الثامن ع�رص. كانت كاثوليكية 

ملان م�س������ادة للعقالنية، ومل  الرومان�سيني االأ

تكن اأقل غمو�ساً من اإعجابهم ب�»كالديرون«، 

�سباين مهنة  وكانت قراءاتهم للم�رصح������ي االإ

اإميان اأكر مما هي قراءة حقيقية، ولقد راأى 

»اأوغ�ست �سليغل« فيه نفيا ل� »را�سني«، لكنه مل 

يدرك اأن م�رصحيات »كالديرون« حتتوي على 

نظام عق������الين لي�س اأقل �رصامة من �رصامة 

ال�ساع������ر الفرن�سي، ورمب������ا كان اأكر �رصامة 

رجح، من مو�س������وع »را�سني« جمايل  على االأ

ه������واء الب�رصية، اأما مو�سوع  �سيكولوجي: االأ

�سلية  »كالدي������رون« الهوت������ي: اخلطيئ������ة االأ

واحلرية الب�رصية. خلط التاأويل الرومان�سي 

ل� كالدي������رون ال�سعر الباروكي وال�سكوال�ستية 

الكاثوليكي������ة املحدث������ة مع االجت������اه امل�ساد 

للكال�سيكية والعقالنية.

دبية للرومان�سية هي مثل  اإن احلدود االأ

احلدود الديني������ة للربوت�ستانتية، ولقد كانت 

تلك احل������دود لغوية ب�س������كل رئي�سي. ولدت 

الرومان�سية وو�سلت اإىل ن�سجها يف بلدان ال 

تعود لغاتها باأ�سولها اإىل روما.

واأخ������رياً هدم ال������رتاث الالتين������ي الذي 

كان مركزي������اً يف الثقاف������ة الغربية حتى ذلك 

الوق������ت، وظهرت تراث������ات اأخ������رى: ال�سعر 

أملانيا وانكلرتا، الفن  ال�سعب������ي والتقليدي يف ا

أ�ساطري �سلتي������ة وجرمانية، واأدى  القوط������ي، ا

رف�س �س������ورة اليونان الت������ي قدمت الرتاث 

أو ابتكار يونان اأخرى،  الالتيني اإىل اكت�ساف ا

يونان »هيلدر« و»هولدري������ن« التي اأ�سبحت 

يون������ان »نيت�سه« و»يونانن������ا«. اإن دليل دانتي 

يف اجلحيم ه������و فريجيل، ودليل فاو�ست هو 

ميفي�ستوفيلي�������س، ويق������ول بلي������ك م�سرياً اإىل 

هومريو�س وفريجيل:

»الكال�سيكي������ون.. اإنهم الكال�سيكيون، ال 

أو الكهنة، هم يدم������رون اأوروبة  القوطي������ون ا

باحلروب«.

وي�سي������ف: »اليوناين �س������كل ح�سابي اأما 

القوطي ف�سكل حي«. وعلق على روما قائال: 

»ع������ن دولة ع�سكرية ال ميك������ن اأن تنتج الفن 

مطلق������اً«. وتعرف العامل الغرب������ي على نف�سه 

منذ الرومان�سي������ني ف�ساعدا كرتاث يختلف 

عن تراث روما ومل يك������ن ذلك الرتاث مفرداً 

واإمنا متعدد.

ل�سن������ي يف م�ستويات  أث������ري االأ تك�سف التا

�ساليب  عميقة. مل يغري ال�سعر الرومان�سي االأ

أي�ساً، وهذا  وح�سب، واإمنا غ������ري املعتقدات ا

خرى يف  ما مي������زه جذرياً عن احل������ركات االأ

املا�س������ي، ومل يرف�س الف������ن الباروكي والفن 
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الكال�سيكي املحدث ن�سق املعتقدات الغربي، 

ولكي جند مثياًل للثورة الرومان�سية ينبغي اأن 

نع������ود اإىل ع�رص النه�سة، وقبل كل �سيء اإىل 

خرية  ال�سعر الربوفان�سي، وه������ذه املقارنة االأ

ن هناك عالقة يف  م�سيئة ب�س������كل خا�س، الأ

ال�سعر الربوفان�سي، كما يف ال�سعر الرومان�سي 

ال تنكر، والت������زال غري مفهومة ب�سكل كامل، 

بني الثورة العرو�سية، احل�سا�سية اجلديدة، 

واملوق������ع املحوري ال������ذي �سغلت������ه الن�ساء يف 

كلتا احلركت������ني، وجتلت الث������ورة العرو�سية 

يقاعات ال�سعرية  يف الرومان�سي������ة يف بعث االإ

ملانيا وانكلرتا، وثمة عالقة متبادلة بني بعث  الأ

�سكال وعودة ظهور التناظر،  يقاعات واالأ االإ

ألهم التناظر الروؤية الرومان�سية للعامل  ولقد ا

ن�سان، وه������و تناظر مندمج مع علم نظم  واالإ

ال�سع������ر: كانت روؤية �سع������ر بها اأكر مما فكّر 

فيها، و�سمع������ت اأكر مما �سعر بها، والتناظر 

ن  يت�سور العامل كاإيق������اع: كل �سيء يتوا�سج الأ

كل �سيء يتالءم مع بع�سه ويتناغم، وهذا لي�س 

تركيب������اً كونياً وح�س������ب واإمنا علم نظم كوين 

أو �سبكة  ، ا كذلك، واإذا كان الع������امل كتابَة ن�سٍّ

م������ن العالمات، فاإن دوران ه������ذه العالمات 

حمك������وم باإيقاع، ذل������ك اأن التوا�سج والتناظر 

يقاع الكوين«. لَيْ�َسا اإال ا�سما ل� »االإ

¥µ
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لة /املقاوم������ة وال�صمود/.. فتمَّ 
تنوع������ت اأمناط املقارب������ات ال�صعرية مل�صاأ

ألوان املواجهة وال�صمود،  اال�صتغ������ال ال�صعري على فكرة /ال�صهيد/ والبطل، وا

وح�ص������ل يف بع�صها ا�صتح�صار التاريخ العربي، وبطوالته، ومعاركه، وبع�صهم 

ر�ض، والرتاب، واجلهاد، وال�صرب، وو�صف املعارك والبطوالت،  حتدث عن االأ

والت�صوير لتفا�صي������ل القتال، وو�صف غبار املعارك وال�صيوف، وغريها. يقول 

/املتنبي/ يف و�صف اأحد مع������ارك �صيف الدولة. /و�صيف الدولة/ هو /بطل 

قومي/ حمى الثغور يف مرحلة من تاريخنا العربي:

 كاتب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁ ❁

ò

اال�ضتح�ضار املقاوم، وجتليه 

القيمي يف �ضعر )بدوي اجلبل(

❁
يو�صف م�صطفى
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ر�ضِ والَغرِب زحُفُه
خمي�ٌض ب�رشِق الأ

مت��ائ��ُم م��ن��ُه  اجَل������وزاء  ذِن  اأُ ويف 

َكَلَمى هزميًة ب��ط��اُل  الأ ب��َك  مت��رُّ 

وَث���غ���ُرَك با�سُم ���اٌح  َو����سَّ ووج��ُه��َك 

�إىل �أن يقول:

ح����ي����دِب ن���رًة َت���ه���ُم ف����وَق الأُ َن���َرْ

راِهُم الدَّ الَعرو�ِض  فوَق  ُنِرَْت  كَما 

حت������دث ع������ن جي�������ش �ل������روم، وكلمة /

�خلمي�ش/ �إ�ش������ارة �إىل �جلي�ش �لكبري �لعدد 

و�لعتاد، لقد خافت جنوم �ل�شماء هول قوته 

فتح�شنت بالتمائ������م و�لتعاويذ.. وقفت /يا 

�شيف �لدول������ة/ �شاحك �لوج������ه، و�ثقاً من 

نف�شك.

جحاف������ل �ل������روم وقادته������م مهزوم������ون 

أ�ش������اء يف �جلبل  منك�������رون.. لقد غ������دو� �

وعلى �شفوحه، ومنحنياته.. متناثرون.. كما 

�لدر�هم �ملبعرثة عندما تلقى ترحيباً بالعرو�ش 

و�لداللة هنا هي: �لت�شظي، و�لبعرثة.. هذه 

�لق�شي������دة �مليمية م�شهورة وحتت������اج در��شة 

قارب  فنية مل�شارها وبنائها.. لكن �أوردتها الأ

�لتجلي������ات �ل�شعرية �ملقاوم������ة لدى /بدوي 

�جلبل/، و�لرو�بط بني /�لبدوي/ و�ملتنبي/ 

يف �ل�شع������ر كث������رية منه������ا: روع������ة �ملطال������ع 

�ال�شتهالي������ة، ودويه������ا يف ق�شائدهم������ا، ثم 

�ال�شتح�شار �لقيمي، و�لفل�شفي، و�ملقاربات 

احِلكميَُّة الفل�سفي������ة، والعقلية، ويف اجلانب 

الفني: التخت املو�سيقي ال�رصقي وا�سرتاحته، 

ال�سعري������ة/  /اجلم������ل  متا�س������ك  وم�ست������وى 

وتداخلها، واملو�سيقى الداخلية يف الن�س، ثم 

لفاظ، واختيارها،  اجلزالة والقوة، ومنط االأ

أ�س������كال التوليد ال�س������وري، وتقدمي البطل  وا

القيم������ي، وا�ستح�س������ار التاري������خ، والعناوين 

ن�سانية الكبرية يف احلق، واخلري واجلمال،  االإ

ث������م الثقة بالنف�������س، واملفارقات اجلديدة يف 

مثلة وم�سابهاتها. االأ

يق������ول ب������دوي اجلبل من ق�سي������دة )اإين 

�سم������ت باجلب������ار(: �س/80/ م������ن ديوانه  الأ

نظمها عام /1941م/. خاطب فيها امل�ستعمر 

آنذاك.. عندما �رُصبت دم�سق من  الفرن�سي ا

قبل اجلرال )�ساراي( الفرن�سي:

آمِنُت باحلقِد ُيذكي ِمْن عزاِئِمَنا ا

اإ���ض��ف��اق��ًا وحت��َن��اَن��ا واأب����ع����َد اهلل 

عوِب التي مل َت�ضِق من َدمها ويَل ال�ضُّ

واأ�ضَغاَنا اأحقادًا  احُلْمَر  ثاراتها 

ُيعِطْي ال�ضهيُد.. فال واهلِل ما �َضِهَدْت

عيني كاإح�ضانِه يف القوِم اإح�َضاَنا

يُف ِمْن طبٍع ومن ن�ضٍب واحَلقُّ وال�ضَّ

َعرَيانا اخَلطَب  يتلقى  كالُهما 

واخلرُي يف الكوَن لو عّريت جوَهرُه

ى واأح����َزاَن����ا راأي����َت����ُه اأدُم����ع����ًا ح����رَّ
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ول ال�ساعر يوؤمن )باحلقد(  يف البيت االأ

لكنه يح������دد اأي حقد يعني: اإنه احلقد على 

الع������دو وجرائمه.. هذا احلق������د الذي يولد 

العزمية )يذكي من عزائمنا(.. كلمة احلقد 

�سا�س مكروهة وتنم عن نف�س مري�سة.  يف االأ

لكن عندما اأح�سن الب������دوي �سياغة /�سياق 

داللته������ا/ اأ�سبحت حقد التحفز، حقد الثاأر 

د املماثل على جرائمه. فكما  من العدو، والرَّ

منة، و�ساكنيها  اجتاحت دباباته البي������وت االآ

يف غزة مث������اًل، يحتم اأن جتت������اح /�سواريخ 

املغت�سبة  ال�سهيونية  امل�ستعمرات  املقاومة/ 

ع العدو اأطفال  ر�������س، والرتاب. وكم������ا روَّ لالأ

غ������زة و�سيوخه������ا، ون�ساءها. يج������ب اأن يروع 

نا�سه وم�ستعمراته باملقابل.. اإنه حقد الرد، 

والندي������ة يف التعامل، وباللغ������ة التي يفهمها 

العدو. /لغة القوة/ واملواجهة، ال لغة الكالم 

واللقاءات، و�رصاب ال�سالم اخلادع، وكي يوؤكد 

/الب������دوي/ حقد الثاأر عل������ى عدوان العدو، 

�سفاق، واحلنان على  أبعد اهلل عنا االإ قال: )ا

هذا الع������دو(. وهي دعوة، وطل������ب اأن تخلو 

قلوب املقاومني م������ن ال�سفقة والرحمة، واأن 

تغدو بخال�س الق�سوة على العدو وجرائمه، 

كر. ق�سوة الرد باملثل واملقابل االأ

عوب التي  يف البيت الثاين يقول: )ويَل ال�سُّ

ملْ ت�سق ِمْن دِمها( كلمة /ويَل/ منادى من�سوب 

باأداة نداء حمذوفة التقدير /ياويَل/.. فاحتاً 

البيت بالنداء، والن������داء هو /رفع ال�سوت/ 

لي�سمع من ي�سمع. وهن������ا �رصاحة، وو�سوح، 

واإبالغ للر�سالة لكل ال�سعوب بحقيقة تاريخية 

أزلية معروفة خال�ستها: اإن احلرية ال توؤخذ  ا

اإال بالدم.

اإنَّ الثاأر م������ن العدو لن يكون اإال باحلقد 

عليه، ثاأراً وانتقاماً، وك�رصاً ل�سوكته..

بغ������ري ذلك لن يح�س������ل �سعب على حقه، 

وما من غ������اٍز حمتٍل ان�سح������ب اإال بلغة القوة 

وال�سي������ف.. اإن������ه /�س������الم الق������وة/، و/قوة 

ال�سالم/.

يتحدث يف البيتني الثال������ث والرابع عن 

/اإح�س������ان ال�سهيد/ وجوده، ا�ستخدم لفظ /

نفاق  ح�سان/ وهو يحمل مفهوم /الرب/ واالإ االإ

للمحت������اج من امل������ال، وامل�ساهم������ة يف اأعمال 

اخلري، وم�ساعدة الفقري بالو�سائل املختلفة. 

ح�سان/..  هك������ذا ت�ستخدم داللة لف������ظ /االإ

أم������ا ال�سهيد فاإح�سانه ه������و /النوع املقاوم/  ا

على،  غل������ى، واالأ هو اجل������ود بالروح وهي االأ

ه������و اال�ستثن������اء يف العط������اء. رب������ط البدوي 

ح�س������ان، وارتقى مب�ستوى ال�سهادة  م�ساألة االإ

ح�سان/  مل�ستوًى اإمي������اينٍّ جديٍد هو /الرب واالإ
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املفهوم  والوطن،  التح������رر  جل  الأ

اإمياين مرتبط  ح�ساين مفهوم  االإ

باملقد�������س، والعقي������دة الديني������ة، 

وال�سهيد  والعطاء،  البذل  أداته  وا

ح�ساني������ة الكبرية،  يف املرتب������ة االإ

رقى وه������و /التربع  وامل�ست������وى االأ

بالنف�������س/، وباحلياة، وبالوجود، 

أ�سمى من  واأي اإح�س������ان اأغل������ى وا

ح�سان. هنا يقدم ال�سهيد  هذا االإ

وامل�سري  الوطن،  يع������م  /اإح�ساناً 

جيال، وال يخ�س  وامل�ستقب������ل واالأ

أو  باإح�سان������ه ج������زءاً، اأو منطقة، ا

ح�سان الكبري/  جمموعة. اإنه /االإ

الوطن������ي والقوم������ي، والقيم������ي، 

ن�س������اين. يتح������دث اأي�ساً عن  واالإ

أنهما من ن�سٍب واحٍد، وما  احلق وال�سي������ف وا

اأخذ بالقوة ال ي�سرتد بغريها.

خري يق������دم /البدوي/ روؤية  يف البيت االأ

فل�سفية ملعنى /اخلري/ يقول:

أ�سا�سه  ل������و تفح�ست جوه������ر اخل������ري، وا

وىل، يف الكون،  ومبعث������ه، وجذره، وجذوته االأ

�سى.  أنه �سناعة الدمع، واحلزن، واالأ لراأيت ا

أ�سا�س فعل اخل������ري، وهي مبعث  هذه كلّه������ا ا

البذل، وحاف������ز العط������اء، واالنتفا�سة على 

ليم ال�ستبداله بواقٍع حترريٍّ يعيد  الواق������ع االأ

هلها، و�سعبها. وطان الأ خري االأ

فاملح������ن ه������ي الت������ي ت�سق������ل ال�سعوب، 

وتعي������د وعيه������ا بال�������رصورات، والواجب، /

ووعي امل�سوؤولي������ة/ و�رصفها، والنهو�س بها.. 

أم������ا الرتف، واال�سرتخ������اء، واال�ستكانة للماء  ا

واملرعى فل������ن توؤتي اإال مزي������داً من اخلنوع 

وال������ذل، اإنها اجل������راح والدم������اء التي تولد 

وطان  فجر اخلري اجلدي������د.. خري �سالمة االأ

وعطائها.
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به������ذه املع������اين الرائع������ة ق������ارب /بدوي 

اجلب������ل/ املفه������وم املق������اوم: فاحلق������د على 

الع������دو يُذك������ي العزائ������م ملقاومت������ه. حق������د 

االنتفا�������س للكرامة، �سد ال������ذل والهوان.. 

ثم نداء ال�سع������وب لت�ستقي ثاأرها من دمها.. 

أل������وف، والثاأر من العدو  ومل يق������ل اأر�سها كاملا

يُ�سقى بالدم واجله������اد، ثم ارتقاء ت�سحيات 

ح�س������ان الوطني/ الكبري  ال�سهيد ملفهوم /االإ

ال�سامل. اإميان������اًً وجهاداً واحت�ساباً فال�سهيد 

ح�سان لي�س  هو /املرُبُّ الوطني الكبري/.. واالإ

أ�سكاله. كان  ال������رب باملال فقط، واإن كان اأحد ا

خري وم�سًة فل�سفيًة وقراءًة مل�سادر  البيت االأ

أنها من دموع احلزانى، والفقراء،  /اخلري/ وا

واملعذبني. فقراء العامل ومعذبوه، وم�سطهدوه 

هم �سانعوا اخلري بثورتهم، وانتفا�ستهم على 

الظلم وال�رص والطغيان. 

يف ن�س اآخر يق������ول /بدوي اجلبل/ من 

ق�سي������دة /بدعة الذل/ وه������ي مهداة لروح 

البطل املجاه������د /اإبراهيم هنانو/�س103/ 

من ديوانه:

كفاٍح ِحلفا  جاع  وال�ضُّ َحى  ال�ضُّ

اجلباُن اإلَّ  الم  بالظَّ احتمى  ما 

بِق عوُب يف موكِب ال�ضَّ َحرُنوا وال�ضُّ

وِم�����ْن ���ض��ي��م��ة ال��ه��ج��نِي احِل�����َراْن

وَت�ضَقى ��ع��وُب  وال�����ضُّ ه��ُر  ال��دَّ ي��ع��رُثُ 

ب�����امل�����ن�����اك�����رِي اأم�������������ٌة وَزَم���������������اُن

كتَب املجُد ما ا�ضتهت ُغَرُر املجِد

����اُب وال�����ُع�����ْن�����َواُن ون����ح����ُن ال����ُك����تَّ

الَفْخِم م���ِة  الأ ه��ذه  ت��اري��ُخ  نحُن 

��ك��اُن وال�����ضُّ امل����ك����اُن..  ون���ح���ُن   ..

بيات يعط������ف ال�سجاع على  يف ه������ذه االأ

ال�سح������ى /ال�سحى وال�سج������اع/، وال�سحى 

مل، والوالدة النهارية  هو الفجر، والنور، واالأ

الكونية.. ي�سع ال�ساع������ر ال�سحى وال�سجاع 

يف موقع احللف، والتعا�سد الكفاحي.

وال�سح������ى هنا حملت معن������ى الب�سرية، 

والب�رص. روؤية الواقع، وكيفية الرد عليه. روؤية 

العدو روؤية جلية، واال�ستعداد ملواجهته. عدم 

الهروب من واقٍع قائٍم، واالحتماء بالظالم، 

والظالم هو الت�سوي������ف، وااللتفاف، و�سياع 

الوق������ت، والهروب م������ن امل�سوؤولي������ة القومية 

خ������وف تبعات هذه امل�سوؤولي������ة، والبحث عن 

اخلال�س ال�سخ�سي الذي ال يُفيد وال يحرر 

وطان، و�سعوبه������ا، وال يوؤمن حتى �سالمة  االأ

�ساحبه.

ا�ستح�������رص /الب������دوي/ ثنائية /ال�سحى 

والظ������الم/، وكم هي امل�ساف������ة بني االثنني. 

بني من حمل فج������ره و�سحاه، وذهب ي�سنع 

طريقه، ويقلع �سوكه.. وبني من ت�سرت بالليل 
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و�سواده هارباً من الواجب واملواجهة. موؤثراً 

ول يف ع������امل الروؤي������ة والنور،  �سالمت������ه.. االأ

واملواجهة، والثاين يف عامل الظالم والهروب 

والتخلي عن الواجب وامل�سري.

تخلف بع�س احلكام عن مواكبة �سعوبهم 

واأمانيهم. كان هذا البع�س يف موقع احلاكم، 

ومل يكن يف موق������ع القائد، وهناك فرق كبري 

بني احلاكم وم�ساحله، وبني القائد وارتباطه 

ب�سعبه، واإرادة هذا ال�سعب.

ا�ستخدم البدوي لفظ /حرنوا/ واحلران 

ه������و للدابة، وهو تعرها، ورف�سها امل�سري اإال 

بالع�سا، وقد ال ت�س������ري.. كان ال�سطر الثاين 

�سيلة،  م�س������رياً اإىل ح������ران الهجني غ������ري االأ

�سيل������ة فهي يف ق�سب ال�سبق،  اأما اخليل االأ

وميدانه تعرب عن اأ�سالتها، و�سفاء �سالمتها 

وجن�سه������ا.. اأقام /الب������دوي/ هن������ا مقارنًة 

لي�سقطه������ا ملن /حرن/ وتخلف عن الواجب، 

�سيَل اأ�سيٌل،  واملطلوب، مقرراً حقيقة اأن االأ

والهجنَي هجنٌي، وكلٌّ ي�سنع باأ�سله، وطبيعته، 

وتركيب������ه، ولن ي�سبح ه������ذا يف موقع ذاك.. 

�سل،  ذه������ب بلفظ الهجان������ة اإىل �سع������ف االأ

وانتفائ������ه، واإ�سقاطه على من������اذج التخلف، 

وقبول التوا�س������ع مع العدو، والر�سا بواقعه، 

والتاري������خ يع������رف الكثري من ه������ذه النماذج 

ول������دى كل ال�سعوب، فما من غاٍز دخَل اأر�ساً 

اإال ووج������د �سعوباً تقاوم وعم������الء يهادنون، 

ويتعاونون، والن�رص دائماً حليف ال�سعوب.

اأما /النع������ت/ الثاين للمتخاذلني فقوله: 

أمٌة وزم������اُن/ فاملناكري  /وت�ْسَق������ى باملَنَاِك������رِي ا

جم������ع /منك������ر/ واملنكر ه������و اجلاحد بحق 

 من عرة 
ٌّ
أ�سا�سي أمت������ه، و�سعبه، فهو ج������زءٌ ا ا

ال�سعب ومنع قدرته، و�سعف حراكه.. هوؤالء 

/املنكرون/ لي�س������وا يف موقع امل�سوؤولية جتاه 

�سعوبه������م، واأمانة م�سوؤولي������ة ال�سعوب كبرية: 

أمان������ًة، و�رصعاً، وواجب������اً، واإن�سانيًة، ووعياً،  ا

والنك������ران من معانيه ع������دم الوفاء، وغياب 

ال�سدق، والتخلي عن امل�سوؤولية.

يف البي������ت الرابع: لكن مهما تنكر هوؤالء 

البع�������س وهم حا�رصون يف كل زمان، ومكان 

فال�سعب باٍق يكتب املج������د كما يريد. )كتََب 

املجُد ما ا�ستهْت ُغ������َرُر املجِد(. هكذا يكتب 

ال�سعب تاريخه، )ونحن الكتاب والعنوان(..

ال�سم������ري /نح������ن/ يع������ود عل������ى ال�سع������وب 

واأ�سالته������ا.. فه������ي من يكتب، وم������ن يختار 

عناوينه، ومن ي�ستمد من العناوين �سفحات 

الب������ذل والعط������اء، اإنها عناوي������ن لها حاملها 

االجتماع������ي ال������ذي ه������و ال�سع������ب واإرادته، 

وت�سحياته..
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ال�سم������ري /نحن/ تاأكيدية يحمل داللة /

نا اجلمعي/ الت�سامني الكفاحي ال�سعبي  االأ

/نحن ال�سع������ب/ ال�سعُب حا�������رصٌ. ال�سعوب 

المتوت، وق�ساياها حيٌة يف �سمريها.

اأخت������م بن�سٍّ ثالٍث من ق�سيدة )من وحي 

أبط������ال حرب  الهزمي������ة( وهي مه������داة اإىل ا

ت�رصين، �س/192/.

�رصائيلي: ويف و�سفه للغازي االإ

نف�ِض الأ ويف  ال��غ��ازي  يعي�َض  ل��ْن 

عرُي احلقُد عليِه.. ويف النفو�ِض ال�ضَّ

���ض��األ��وين ع���ن ال����ُغ����زاِة ف��ج��اوب��ُت

������ْت، ون�����ح�����ُن ث���ب���رُي ري����������اٌح ه������بَّ

���ض��األ��وين ع���ن ال����ُغ����زاِة ف��ج��اوب��ُت

خوُر ال�ضُّ ون��ح��ُن  ُت�����ض��َف��ى،  رم���اٌل 

���ض��األ��وين ع���ن ال����ُغ����زاِة ف��ج��اوب��ُت

ه���وُر ل���ي���اٍل مت�����ض��ي، ون���ح���ُن ال���دُّ

يف ه������ذا املقط������ع الرائع يق������رر البدوي 

أزلية يف مفهوم ال�رصاع والقتال  حقائق كونية ا

م������ع الغازي املحتل اأوالها: اإن هذا العدو لن 

يبقى طاملا نحن حاق������دون عليه، وجاهزون 

للثاأر.. هنا عاد /البدوي/ ثانية: حلقِد احلقِّ 

.. لْن يبقى طاملا النفو�س ممتلئة  عل������ى العدوِّ

بناِر الثورة، والتمرد واملقاومة. وهذه حقيقة 

جوه������ر /املقاومة/ ووعيه������ا.. ا�ستعار /نار 

احل������ق الوجداين/ ولهيبها احل������ارق للغازي 

مي������اين الواعي ملا  الدخيل. اإن������ه الداخل االإ

يجري وامل�ستعد للمواجهة وال�سمود.

خرية ففيها اإجاباٌت  بيات الثالثة االأ اأما االأ

أنَّه لن يدوم.. فاإذا  �سافيٌة لطبيعة الغازي، وا

كان الغ������ازي /رياٌح هبت/ -هن������ا ا�ستخدم 

املا�سي /هبت/ ومل يقل /رياح تهّب مثاًل/- 

فالغازي هو م������ن املا�سي مبعنى اللحظة يف 

امل�سافة الزمني������ة. واحلا�رص وامل�ستقبل هما 

حرية ال�سعوب، واأوطانها.. ولن يكون الغازي 

هو هذا احلا�رص وه������ذا امل�ستقبل.. اإذا كان 

ه������و الرياح فنحن /ثب������ري/ وثبري هو اجلبل 

ال�سخم املعروف ق������رب املدينة املنورة.. يف 

تقديري اخت������ار /ثبري/ وقربه م������ن املدينة 

املنورة، ومن������ط اال�ستح�س������ار جغرايف لكن 

�سياقه تاريخي..

اإنه �سمود الدعوة املحمدية، اأمام اأعدائها 

ذى، والهجرة، وال�سيم..  و�سرب اأهلها على االأ

هناك جب������اٌل كثريةٌ يف الوطن العربي.. لكنه 

اعتمد /ثبري/ وما تعني������ه رمزيته، وما يدل 

عليه، لي�س يف احلجم فقط لكن فيما يحمله 

زمنه من معان ت�سكن الذاكرة والتاريخ.. اأما 

اإجابة ال�سوؤال الثاين عن الغزاة فكان: هم /

رماٌل/ ت�سفى وتذروها الرياح. هم الطارئون، 

وطان،  والراحل������ون، ونحن /�سخور/ هذه االأ

و�سعوبها واأ�سلها والثابتون فيها.
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قف������ال الرائع يف جواب������ه على ال�سوؤال  االإ

الثال������ث: اإن الغزاة لي������اٍل مت�سي، وال�سعوب 

التاأكيدي والتخ�سي�سي  –ب�سمري /النحن/ 
ن مابعده������ا ين�سب عل������ى االخت�سا�س –  الأ

أزليته������ا، وم�ستقبلها  هي الده������ور بقدمها وا

أي������اٌم مت�سي والدهر  وجربوته������ا.. فالليايل ا

واأهله ال�سامدون هم امل�ستقبل والبقاء.

أدبي������ات الكتاب������ة: اإن التكرار  نق������ول يف ا

أدبن������ا لكنَّ  أ�سل������وٌب غ������ري مرغوب في������ه يف ا ا

التكرار اجلمي������ل، و�سياغته يف �سعر الكبار 

/كبدوي اجلب������ل/، وندمي حممد، وعمر اأبي 

ري�س������ة، وغريهم ه������و تكرار مبن������ي على ما 

ن�سميه الت������وازي يف اإيقاع البيت، وما ي�سمى 

ول لياأتي التوليد  التاأ�سي�������سُ يف ال�سط������ر االأ

أت������ي اجلملة ال�سعرية  يف ال�سطر الثاين، ولتا

باأبياته������ا الثالثة يف مثال الب������دوي: �ساألوين 

أل������وين  أل������وين فجاوب������ت.. �سا فجاوب������ت.. �سا

تاأ�سي�سه������ا التاأكيدي لياأتي  فجاوبت. حتمل 

التوليد التايل: رياٌح هبت ونحن ثبري.. رماٌل 

ت�سف������ى ونحن ال�سخور.. لياٍل مت�سي ونحن 

الده������ور. /والب������دوي/، وغريه م������ن الكبار 

يح�سنون التدرج وال�سعود، واإقفال اجلملة، 

أ بالرياح وثبري،  وال�سورة ال�سعري������ة. فقد بدا

 
ُّ
قفال اجلَملي ثم الرمال وال�سخور، وكان االإ

بقى،  ال�سعري /باللي������ايل والدهور/ وهي االأ

أزليتها، وتوالدها،  دوم. حتمل ا �سُل، واالأ واالأ

وا�ستمرارها، وحركة نا�سها، و�سعبها. فال�سعب 

زل الزمن������ي الباقي،  �س������ل، وه������و االأ هو االأ

خرون هم الطارئون، رياحاً، ورماالً، ولو  واالآ

 ./ ويَّ بي������ات ملا اأعطيت هذا /الدَّ ُعك�ست االأ

ول/  كاأن يك������ون /ونحن الدهور /اجلواب االأ

أو الرياح هي الثاين، والثالث. والرمال ا

هكذا يبني بدوي اجلبل /ن�سه املقاوم/ 

من������اط من اال�ستح�س������ار ال�سوري،  بهذه االأ

�سي������ل والتجديدي: اآمنت  لكنه القيمي، واالأ

باحلقد، ويل ال�سعوب التي مل ت�سق من دمها، 

ح�سان، اخلري يف  اإح�س������ان ال�سهيد اأعل������ى االإ

الدموع واحلزن، العدو الهمجي الذي يحرق 

الق������رى واملدن ويعمم املج������ازر. نحن تاريخ 

ر�س  مة. نحن امل������كان وال�سكان، واالأ هذه االأ

ب�ساكنيه������ا. ويف االرتق������اء الوطن������ي يندمج 

ن�سان برتاب������ه واأر�سه. ث������م و�سف الغزاة  االإ

وال�سعوب  والرم������ال.  والرياح،  بالطارئ������ني، 

ه������ي: اجلبال، وال�سخ������ور، والدهور.. فهي 

ر�������س والزم������ن، والوج������ود.. واأولئك هم  االأ

الرخو الزائل.

مفردات بدوي اجلبل، وجزالة الرتاكيب 

لدي������ه والق������راءة القيمية للح������دث، وعربه، 
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وحكمت������ه ه������ي خ�سائ�������س �سعري������ة عند /

البدوي/. منط التوليد ال�سوري لديه، جديد، 

واإذا اتكاأ على املوروث ال�سوري طوره، وبنى 

لف������اظ، ودوي اإيقاعها الذي  عليه جر�س االأ

ي�سافر يف داخ������ل املتلقي، ويوحي بالفخامة 

البنائية ال�سعرية، و�سموخها، والتميز وا�سح 

�سلوبية.. فما  أ�سلوبه، واأمناطه الفنية، واالأُ يف ا

اأن ي�سم������ع املخت�س، وحتى قارئ ال�سعر امللم 

يقاع،  ببيت للبدوي حتى يع������رف اأن هذا االإ

وهذا التوليف ال�سعري هو /لبدوي اجلبل/. 

اإنه علم كب������ري يف /الكال�سيكي������ة احلديثة/ 

وق�سيدتها العمودية الرائعة.

¥µ
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لعلَّ �ضعوب������ة الرتجمة بن اللغت������ن ال�ضينّية والعربّي������ة ونزوع احل�ضارة 

ال�ضينّية اإىل  االنكفاء واالنغالق على الذات اإ�ضافة اإىل عامل البعد اجلغرايف 

قد حالت دون التفاعل العميق بن الثقافتن العربية وال�ضينية عرب التاريخ، 

بينما اقت�رص التوا�ضل بينهما على طريق احلرير وما رافقه من ن�ضاط جتارّي 

وفكري. ومع ذلك ال نعدم التاأثري املتبادل بن الثقافتن عرب املدار�س الفل�ضفية 

والديني������ة الهندّية منها كالهندو�ضية والبوذية و الفار�ضية كالزراد�ضتية واملانية 

اأديب وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁ ❁

ò
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❁
عماد �أبو فخر
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وغريها، اإذ تتجلى هذه التاأثريات والت�شابهات 

ب�شورة وا�شحة يف اأقوال املت�شوفة ومذاهب 

�شالمية.  الكالم يف الفل�شفة الإ

ب������داأت الفيزي������اء احلديث������ة تبح������ث يف 

موا�شي������ع مثل من�شاأ الك������ون وطبيعة الزمن 

وتوحيد قوانني الفيزي������اء والقوى الطبيعية 

ربع، وق������د كانت هذه املوا�شيع على مدى  الأ

قرون حكراً على التفكري الديني. وقد برزت 

�شا�شي������ة جملة من  اإىل مقّدم������ة الفيزياء الأ

 String وتار النظريات اجلديدة: نظرية الأ
 Membrane غ�شية Theory ونظرية الأ
 Field ونظري������ة احلقل املّوح������دTheory
Theory of Commonونظري������ة 
 Grand Unified ال�شام������ل  التوحي������د 
 Theory     ونظري������ة كّل �ش������يء  Theory
والفيزي������اء   Of Everything T.O.E
الكمومي������ة Quantum Physics، ف�شاًل 
  Black Hole ش������ود� ع������ن نظرية الثقب الأ
قزام البي�ض، اأ�شف اإىل 

ق������زام البنّية والأ والأ

أبح������اث النتقال عرب الزمكان واحلالة  ذلك ا

البدئية للكون Primordial State ونظرية 
 Fuzzy واملنطق العائم Chaos ال�شوا�������ض
Logic و اأنظم������ة التحك������م الذات������ي وعل������م 
 ،Science of Complexity التعقي������د 
وذلك يف حماولة م������ن العلماء لتف�شري ولدة 

الك������ون وفهم �رس اخللق، وقد ترافق ذلك مع 

تو�سيع احلوار بني العلم������اء الو�سعيني وبني 

الفال�سف������ة وعلم������اء الالهوت ح������ول م�ساألة 

خلق الكون وانت�سار ظاهرة التفكري ال�سويف 

والفل�سفة ال�رصقية. 

وق������د �سدر العديد م������ن الكتب حتت ما 

  Holistic Scienceِ ي�سمى بالعلم الكالين

أ الكالنية ال������ذي خّل�سه  امل�ست������ق من مب������دا

اأر�سطو يف كتاب������ه ال�سهري »ما بعد الطبيعة« 

جزاء التي  أك������رب من جمموع االأ باأن الكل هو ا

يتكون منها.  وق������د تو�سلت قوانني الفيزياء 

الكمومي������ة احلديثة اإىل ما ميكن اإيجازه باأّن 

أو اأن مفهوم وجود  الكون يخلق نف�سه بنف�سه، ا

الك������ون دون علّة خارجة عنه ال ينطوي على 

تية  تناق�س مع هذه القوانني. يف قراءتنا االآ

للفل�سفة التاوية التي ظهرت يف ال�سني منذ 

نحو 2500 ع������ام، ن�ستطيع اأن نلحظ مالمح 

وبذور كثري م������ن املدار�س الفل�سفية احلديثة 

أو الريبية واملنطق اجلديل  مثل مذهب ال�سك ا

)الديالكتي������ك( واملنطق العائ������م والفو�سوية 

االرتق������اء  ونظريت������ي   Anarachism*

والن�سوء وغريها.

ما التاوية ؟

 ن�س������اأت الفل�سفة التاويةTaoism  على 

  Lao Tzu يد موؤ�س�سه������ا الفيل�سوف الوت�سو

)اأو الو ت�س������ي( الذي يعن������ي بال�سينية املعلم 

العجوز والذي عا�س يف القرن ال�ساد�س قبل 
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امليالد )604- 517ق.م( وكان يعمل حافظاً 

 Zhou ل�سجالت املحكمة امللكية ل�ساللة تزو

وقد �سمح ل������ه ذلك باالط������الع الوا�سع على 

�سف������ر موّحد ال�سني  مرباطور االأ اأعم������ال االإ

وغريها من موؤلفات ذلك الزمن. بينما يعتقد 

أنه  وروبيني منهم ا بع�س الباحثني وخا�سة االأ

أ�سطورية م�سك������وك يف وجودها  �سخ�سي������ة ا

أو اأن وجوده التاريخي غري مثبت،  التاريخي ا

أن������ه عا�س يف القرن  خر ا ويعتق������د بع�سهم االآ

الرابع قب������ل امليالد معا�������رصاً لكونفو�سيو�س 

)551 – 479 ق م (.

أنه مل يفتتح مدر�سة ر�سمية لتعاليمه   ومع ا

ولكن������ه جذب ع������دداً كب������رياً م������ن التالميذ 

واملريدين املخل�سني. 

ا�ستّقت التاوية م������ن الكلمة ال�سينية تاو  

Tao وتلفظ اأحيان������اً داو والتي تعني حرفياً 
أو ال�������رصاط ولكن هذه  أو الدرب ا الطري������ق ا

اللفظة تط������ورت يف ا�ستخداماتها الفل�سفية 

عن������د الو ت�س������و وتالمذت������ه حت������ى اأ�سبحت  

أ واملاآل والقانون الطبيعي  حتمل معنى املبدا

�سياء وطبيعتها الذاتية،  واجلوهر الب�سيط لالأ

�سياء مع  وهي التناغم واالن�سجام و ات�ساق االأ

ذاتها وطبيعتها. 

ت�ستظهر الفل�سفة التاوية قوانني الطبيعة 

ونوامي�������س اجل������دل اخل������اّلق يف جتلّيها يف 

ن�سانية ومنو  ن�سانية والعالقات االإ النف�س االإ

املجتمع������ات الب�رصية وتطوره������ا. واإذا كانت 

الفل�سف������ات والعلوم الو�سعي������ة الغربية تقيم 

متاي������زاً �سارماً بني ح������ّدي املعادلة وقطبي 

�سا�سية التي  أ�سا�س املب������ادئ االأ املفهوم على ا

أ  �سا�سية: مبدا خّل�سه������ا اأر�سطو يف املبادئ االأ

عدم التناق�س: ال ميكن لل�سيء نف�سه اأن يوجد 

أ الهوية: �س هي �س، ومبداأ  وال يوجد، ومبدا

الثال������ث املرفوع: »ال و�سط ب������ني نقي�سني«، 

اأما املنط������ق العائم في�س������ري اإىل ال نهاية من 

االحتم������االت.  ولق������د كان للتاوية ال�سبق يف 

روؤية التكامل يف التناق�س و الوحدة يف الكرة 

واالن�سجام يف االختالف، فقد نظرت نظرة 

�سياء )م������وت – والدة، خري  مت�ساوي������ة اإىل االأ

أنثى، موجب –  – �رص، ن������ور – ظلمة، ذكر – ا
�سالب، ين – يانغ، اإىل اآخر هذه املتناق�سات 

واالزدواجيات(  وا�ستطاعت تخّطي املبادئ 

ر�سطو وبّين������ت اأن ال�سيء ميكن  �سا�سية الأ االأ

أنه ميكن للو�سط اأن  اأن يكون واأن ال يكون و ا

يوج������د بني النقي�سني واأن �س هي �س وال �س 

يف ذات الوقت، وهذا ما �سّكل بذوراً للمنطق 

العائم اأحدث فروع عل������م املنطق مع زميليه 

املنطق االفرتا�سي واملنطق التقريبي. 

لق������د كان الفال�سف������ة  ال�سينيون - كما 

أ�سماًء  الحظ حمقاً اأحد الباحثني - يطلقون ا

قدمية عل������ى اأفكارهم اجلديدة، بينما عمد 

وروبيون عل������ى اإطالق ت�سميات  املفكرون االأ

جديدة على اأفكار قدمية. 
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التاوية  مب������ادئ  تتمحور 

ح������ول مفاهي������م: الطبيع������ة، 

ال�سالم ونب������ذ العنف، العمل 

 wu( أو الالفعل بال جه������د ا

بدي: والذي  we(، الع������ود االأ
يفه������م من������ه الع������ود امل�ستمر 

للمخلوق������ات التي ال حت�سى 

أ الكوين الذي ن�ساأت  اإىل املبدا

منه، عدم التعلق، التلّقي، قوة 

العفوية  )الليون������ة(،  النعومة 

)التلقائية( وفهم الن�سبية يف 

أ�ساليب عي�������س الب�رص وطرق  ا

تفكريهم و�سلوكهم. 

ولكن ما هو التاو ؟

ي�سه������ب الو ت�سو يف كتاب 

خ������الق يف احلدي������ث عن  االأ

التاو فه������و بداي������ة كل �سيء 

وبداية البدايات، وهو لي�س �سيئاً واإمنا بداية 

�سياء ت�ستجيب تلقائياً للتاو.  �سياء، واالأ االأ

اإن التاو بح�س������ب الفال�سفة التاويني هو 

م������ن ال�ساآلة واجلاللة بحي������ث ميكن و�سفه 

باأنه ال�س������يء ولكن الع�رصة اآالف �سيء تعتمد 

عليه يف وجودها وبقائها. 

ويقول �سيانغ فو )القرن الثالث امليالدي(: 

�سياء تن�ساأ من  وائل باأن االأ اإن قول التاويني االأ

�سياء تن�ساأ من  التاو يعن������ي بب�ساطة اأن كل االأ

أنف�سها. اإن القول باأن ال�سيء منبثق من التاو  ا

أنه منبثق م������ن نف�سه. يوؤمن �سيانغ فو  يعني ا

ب� قدم اجلوهر فيقول: »كل �سيء ينتج نف�سه 

وال ينت������ج من الغري. هذا ه������و النهج ال�سوي 

 وه������ذا مت�ساوق مع قول ال�سوفية 
)1(

للكون«.

بقدم العامل واأن اجلواهر كلها قدمية. 

ويف املعن������ى ذاته يقول اب������ن �سينا )980 

– 1037 م(: اإن الوجود ي�سدر عن اهلل لي�س 
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ن  نه غاية ذاته، واإمنا الأ لغاية خارجة عنه، الأ

آثار كمال ذاته« و »اإن وجود اهلل عني  »الفعل ا

ذاته«. 

ولع������ل التاو اأن يكون العق������ل الكلي عند 

املعتزلة وعند اأفلوطني )205 – 270م( الذي 

يق������ول عن هذا اجلوهر الغام�س: »لي�س هو 

�سياء  ببعيد منها وال مفارق لها، بل هو مع االأ

)2(
أنه معها كاأنه لي�س معها«. كلها اإال ا

وقد نفى حمي الدين بن عربي )560 – 

680ه�( الفناء املطلق للموجودات حيث يرى 

اأن ال وج������ود اإال وجود اهلل. والفناء ال يكون 

اإال بعد اإثبات وجود �سيء ما �سوى اهلل. وهو 

القائل »ذاتك ذاته«. 

نالحظ الت�ساب������ه مع الفال�سفة الغربيني 

ملاين ليبنتز  أي�س������اً، فقد بنى الفيل�س������وف االأ ا

)1646- 1716( نظريته على مفهوم املوناد 

Monad  ال������ذي ه������و اجلوه������ر الب�سي������ط 
�سياء كلها، فهو مادة اخللق التي  النهائي لالأ

ال تفن������ى وال تزول، واملون������ادات متناهية يف 

العدد، اأما املون������ادات العظمى الالمتناهية 

فهي اهلل.  

ويف ذات املعنى يقول الفيل�سوف الهولندي 

�سبين������وزا )1632- 1677 (: »ال ميك������ن اأن 

أو باأي  �سياء باأية طريقة ا يك������ون اهلل اأوجد االأ

نظام يختلف ع������ن ذلك الذي كان �سائداً يف 

الواقع«. 

أنكر كل م������ن الو ت�سو وت�سوانغ ت�سو  لقد ا

أنتج  أيا اأن كل �سيء يف العامل ا وجود اإله وقد را

نف�سه تلقائياً. وخ�سية اأن ياأخذ بع�س النا�س 

أن������ه �سكل من اخلالق قال  مطلق التاو على ا

كوو �سيانغ: اإن التاو هو الال�سيء. ويف  �رصحه 

لوهية  لعب������ارة ت�سوانغ ت�سو اأن التاو يعطي االأ

للع������امل. قال كوو �سيانغ: »التاو ال �سيء. فاأّنى 

لهة حيث يتم اإيجاد  لوهية لالآ له اأن يعطي االأ

له������ة اإلهيتها بل هي 
الع������امل ؟ ه������و مل يعط االآ

اإلهية بنف�سها. وبذل������ك فالتاو يجعلها اإلهية 

بعدم جعلها كذلك. التاو ال يوِجد العامل واإمنا 

العامل يوِجد نف�سه. وبذلك فالتاو يوِجد العامل 

بعدم اإيجاده.. التاو يف كل مكان لكنه هو ال 

 )3(
�سيء يف كل مكان«.

ويف هذا ال�سدد يقرر احلاّلج: اأن »الكفر 

مي������ان يفرتقان من حي������ث اال�سم اأما من  واالإ

 وقد قال 
)4(

حيث احلقيقة فال فارق بينهما«.

ابن �سينا وكثري غريه من الفال�سفة واملت�سوفة 

دراك  بتنزيه املطلق عن ال�سفات والنعوت واالإ

أنه ال  ين والعدد واملاهية وا والكم والكيف واالأ

ميك������ن و�سف املطلق اإال ب�سفات ال�سلب واأن 

يجاب الوحي������دة التي ميكن و�سفه  �سفة االإ

بها هي �سفة الوجود. 

التاوية واملنطق العائم :

املنطق العائم  Fuzzy Logic   هو علم 

حديث ن�سبياً يعتمد على املنطق االفرتا�سي 
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املتناق�س������ات  وعل������ى  التنبئ������ي  واملنط������ق 

واالحتمالي������ة  وه������و فرع من ف������روع املنطق 

متعدد القي������م والقائم على اال�ستدالل حتت 

الغمو�������س ومنه احل�س������اب التقريبي والنظم 

أ�سا�س  لي������ة القائمة عل������ى التحكم عل������ى ا االآ

املنطق العائم. وقد ا�ستق من النظريات التي 

تتعامل م������ع القيم التقريبي������ة وغري املحددة 

على وجه الدقة. اإن املنطق العائم يف معناه 

ال�سّيق هو منطق رمزّي يعتمد على مقاربة 

املفهوم الن�سبي للحقيقة.  وقد تطور �سمن 

روح املنطق الكال�سيك������ي )علم اللغات، علم 

اال�ستنتاج  تب�سي������ط احلقائ������ق،  ال������دالالت، 

املحافظ عل������ى احلقيقة، الكالنية، وغريها. 

لق������د ن�ساأ هذا العلم ع������ل يد الريا�سي وعامل 

ذربيجاين  لطفي  ي������راين- االأ احلا�س������وب االإ

أ�ستاذ علوم  علي ع�سكر زاده عام 1965 وهو ا

احلا�س������وب يف جامع������ة كاليفورنيا، بريكلي، 

الواليات املتحدة. وه������و كذلك علٌم ريا�سي 

أو  �سارم يقوم على مفهوم درجات احلقيقة ا

تدّرج احلقيقة، وله تطبيقات تقنية متعددة 

يل والتطبيق������ات اللغوية  اأنظم������ة التحكم االآ

لية وغريها. وكمثال على ذلك:  كالرتجمة االآ

نطلق على اإن�سان م������ا �سفة عجوز اأو طويل 

اأو جميل هذه ال�سفات غام�سة وغري حمددة 

وحتتم������ل اأعماراً و اأط������واالً ومالمح متعددة 

باحتم������االت ال نهائي������ة.  اإن ن�سو�س التاوية 

حتمل يف طياتها مفاهيم تعدد القيمة وجدل 

�س������داد والتح������ول اإىل النقي�س واالنفتاح  االأ

على النهائية االحتماالت. 

خالق« تاو تي ت�ضينغ  : »كتاب الأ

و�س������ع الو ت�س������و كتاب )تاو ت������ي ت�سينغ( 

)يلفظ اأحيان������اً داو جي جينغ(  والذي يعني 

أو »كت������اب االأخالق« وهو  »درب الف�سائ������ل« ا

اأول كت������اب فل�سفي ظه������ر يف ال�سني، يتاألف 

هذا ال�سفر من واح������د وثمانني ف�ساًل على 

�س������كل ق�سائد �سعرية. وكم������ا هو احلال مع 

معظم الفال�سف������ة ال�سينيني القدماء، غالباً 

ما اعتمد الوت�سو يف تقدمي اأفكاره وتف�سريها 

أ�سالي������ب القيا�س واملماثل������ة واملفارقة  ا على 

أث������ورات والتك������رار والتقفي������ة  واقتبا�������س املا

والتوقيع وغريها. تب������دو مقطوعات الوت�سو 

وعبارات������ه الرامزة واملكثفة متناق�سة ولكنها 

حتمل يف داخلها التناغم 

واالت�ساق. كقوله :

»الكلمات ال�ضادقة لي�ضت جميلة 

الكلمات اجلميلة لي�ضت �ضادقة

خيار يتجادلون  الأ

والذين يتجادلون لي�ضوا اأخيارا

الذين يعرفون لي�ضوا متعلمني 

واملتعلمون ل يعرفون«*

يق�سد الوت�سو ال�رصاحة يف قول احلقيقة 

والب�ساطة واالبتعاد عن التكلّف والتعقيد. اإن 
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املعرفة التي ين�سدها الوت�سو لي�ست احلذلقة 

ولي�ست جمع املعلومات من كل حدٍب و�سوب 

ك� »�سن������دوق اخل������ردة« الذي حت������دث عنه 

ميخائيل نعيمة بل هي املعرفة التي »متحق 

اجلهل« هي  االن�سجام م������ع قانون الطبيعة 

)التاو(. وهنا نورد اأهمية املعرفة بح�سب ما 

أب������و يزيد الب�سطامي )188 – 261 ه�(  راأى ا

»حينم������ا �ُسِئل مباذا يُ�ستع������ان على العبادة ؟ 

. وبينما يكرر 
)5(

فق������ال: باهلِل اإْن كنَت تعرفه«

الوت�سو �سورة احلكي������م واحلكماء والعقالء، 

ينك������ر عل������ى املتبجح������ني الذي������ن يت�سبهون 

باحلكم������اء ادعائهم احلكم������ة فيغدون عبئاً 

على النا�س وعلى احلقيقة :

) ...(«

من هنا يلزم العقالء الواحد 

 وي�ضبحون اأ�ضوًة للجميع 

 ل ي�ضاهون بذواتهم.. ويتاألقون. 

ل يربزون اأنف�ضهم.. ويربزون. 

ل يتبجحون.. فال يتلعثمون. 

ل يخت�ضمون.. فال اأحد يخا�ضمهم. 

كن كاًل حقيقيًا

�ضياء«.**  تاأتي اإليك كُل الأ

 ZhuangTzu فل�ضفة ت�ضوانغ ت�ضو

)3�9-���ق.م(: 

هو ثاين اأكرب فيل�سوف يف التاوية، موؤّلف 

كتاب »ال�سع������ادة العظمى« ال������ذي ي�سّم 33 

�سياء  ف�ساًل. يقوم مذهبه على امل�ساواة بني االأ

ح������وال والنا�س وعدم التمييز  والظواهر واالأ

بني امل������وت واحلياة، وَجَعل نوامي�س الطبيعة 

هي معيار التحرر من اجلهد املفرط املوؤدي 

الم وال�سقاء واملخاوف واإرهاق  عن������ده اإىل االآ

الروح مبا مل تكلفها به الطبيعة وتقوم اأفكاره 

أو الريبي������ة يف مقاربة  أ ال�س������ك ا عل������ى مب������دا

احلقائق فيقول اإن حياتنا حمدودة وق�سرية 

�سي������اء فهي غري حمدودة ومن  اأما معرفة االأ

العبث ا�ستخدام املحدود للحاق بالالحمدود. 

اإن لغتن������ا ومعرفتنا تفر�������س طريقة خا�سة 

لكل منا م�ستندة اإىل ما�سيه ودربه اخلا�س، 

وبالتايل يج������در بنا اأن نك������ون واعني مل�ساألة 

آرائنا ومعتقداتن������ا موثوقية والتي  أك������ر ا اأن ا

تو�ّسلن������ا اإليها بعد طول متّعن ودرا�سة ميكن 

اأن تك������ون م�سلّل������ة وغ������ري �سحيح������ة اإذا ما 

اختربنا ما�سي������اً خمتلفاً. ويعترب ت�سوانغ ت�سو 

أو االنعتاق من القيود  اأول دع������اة  الفو�سوية ا

والعي�س وفقاً للطبيع������ة اإذ يرى »اأن العامل ال 

يحتاج اإىل من يحكمه، ويف احلقيقة يجب اأال 

يُحكم. اإن النظام اجليد ين�ساأ تلقائياً عندما 

�سي������اء على جماريها«. ويحاجج باأنه  ترتك االأ

ال توجد معايري مو�سوعي������ة كونية للجمال، 

فيقول يف الف�سل الثاين من كتاب »ال�سعادة 

العظمى«: يّدعي الرجال اأن ماو وال�سيدة يل 

�سماك �رصعان  أتهما االأ جميلتان، ولكن اإذا را
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أتهما الطيور  ما تغو�س اإىل قعر النهر، واإذا را

أتهما الوعول  حتلّ������ق مبتعدة عنهم������ا، واإذا را

ف�ستفّر هارب������ة. َمْن ي�ستطي������ع من بني هذه 

ربع������ة اأن يحدد مقيا�������س اجلمال يف هذا  االأ

.
)6(

العامل؟

يتن������اول ت�سوان������غ ت�سو يف ف�س������ل »حلم 

الفرا�سة« العديد من الت�ساوؤالت التي تبحث 

يف  فل�سف������ة العقل واللغ������ة ونظرية املعرفة، 

أّنه  وفي������ه اأن ت�سوانغ ت�س������و حلم ذات م������ّرة ا

فرا�سة  تدور وترتاق�س �سعيدة بذاتها وتفعل 

أنها ت�سوانغ ت�سو.  ما يحلو لها ومل تكن تعرف ا

ثم فجاأة ا�ستيقظ ووجد نف�سه بكامل ج�سده، 

اإنه بال �سك نف�سه ت�سوانغ ت�سو. ولكنه ما عاد 

يعرف ما اإذا كان هو ت�سوانغ ت�سو الذي حلم 

أنها ت�سوانغ  أنه فرا�سة اأم هو فرا�سة حلمت ا ا

�سياء.  ت�سو. وهذا ما يدعوه بتحول االأ

ولق������د اأ�سبح عنوان ه������ذا الف�سل »حلم 

الفرا�س������ة« عبارة �سيني������ة �سائعة وانت�رص اإىل 

أي�س������اً وا�ستخدمه الكاتب  وروبية ا اللغات االأ

رجنتين������ي خورخي بورخي�������س يف مقالته  االأ

ال�سهرية »الدح�س اجلديد للزمن«. 

�ضا�ضية للتاوية : املبادئ الأ

1- التاو: 

2- ق������وة ال� تي TE والت������ي تعني )قوة، 

ف�سيلة، احت������اد( وهي التعب������ري الفّعال عن 

أو تتويج طريقة العي�س التاوي.  التاو ا

أو العمل بال فعل  3- الال فعل )وو وي( ا

اأو بال جهد وهو مفهوم معقد يبدو متناق�ساً 

مع ذاته ولكنه يعني االن�سجام مع التاو ويدعو 

نانية.  اإىل الب�ساطة والتوا�سع مقابل االأ

ترى التاوية اأن ال طائل من اإجهاد النف�س 

ن�سان ليكدح  بالعمل امل�سني، فلم يخل������ق االإ

كاحليوان ب������ل يجب اأن يوؤدي م������ا عليه من 

واجب فال يرتك �سيئ������اً دون اإجناز. اإذ كلّما 

اأطلق العنان لرغباته كلما ازدادت اأعباوؤه. 

لقد حّتول مفه������وم الالفعل يف الع�سور 

ن�سان  احلديثة اإىل مفهوم الالراحة، فغدا االإ

يعم������ل كاآلة مربجمة يق�سي ج������ّل وقته الهثاً 

وراء العمل لتاأمني احتياجاته اال�ستهالكية. 

غلظ  لط������ف يف الوج������ود / يغلب االأ  )االأ

يف الوج������ود/ ما ه������و بدون هي������وىل ميكنه 

النف������اذ اإىل الالمكان/ ولذل������ك فاأنا اأعرف 

قيمة الالفعل/ التعليم بدون كلمات والعمل 

بدون فع������ل/ ال يفهم������ه اإال القليل جداً من 

)7(
النا�س(.

4- حال������ة ال�������Pu  والتي تعن������ي حرفياً 

اخل�سب غ������ري امل�سقول وكتل������ة احلجر غري 

املنحوت������ة، والتي تعن������ي احلال������ة الطبيعية 

البدائي������ة وهي رمز حلال������ة الذهن ال�سايف 

أنه  والتلق������ي بدون حتّيز، ويعتق������د التاويون ا

�سياء كما هي  يف ه������ذه احلالة ميكن روؤية االأ

عليه، بدون مفاهي������م م�سبقة اأو وهم. وهي 
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احلال������ة احلقيقية للعقل، الفارغ من املعرفة 

والتجربة. ففي حالة ال� بو ال يوجد ميني اأو 

ي�سار، فوق اأو حتت، جميل اأو دميم. ال يوجد 

أو الوعي.  اإال ال�سفاء اخلال�س ا

5- ال������ني واليانغ Yin – Yang : هما 

أو املوجب  نوثة ا آ اأو طاقتا الذك������ورة واالأ مبدا

�سياء والظواهر واجلواهر   وال�سالب يف كل االأ

يجابي واإىل الني  أ االإ ،وي�سار اإىل اليانغ باملبدا

�سا�سي، ويف توازنهما ي�ستوي التاو،  أ االأ باملبدا

أنهما يب������دوان متناق�سني يف الظاهر  ورغم ا

خ������ر وما اأن  فاإنهم������ا يكّم������الن بع�سهما االآ

ي�س������ل اأحدهما اإىل نهاية مطافه حتى يقفل 

راجع������اً متح������والً اإىل نقي�سه. وق������د ا�ستند 

الطب التقليدي ال�سين������ي على مفهوم الني 

واليانغ و�رصورة توازنهما كطاقتني يف ج�سم 

ن�سان. . وقد قال الوت�سو يف ذلك: االإ

»اع��������������رف��������������وا رج������ول������ت������ك������م

 
)�(

ح���اف���ظ���وا ع���ل���ى اأن����وث����ت����ك����م«

   ازده������رت التاوية يف فرتة حكم �ساللة 

ج������ني وهي واحدة من ال�سالالت ال�ست التي 

حكمت بعد حقبة املمالك الثالث وهي فرتة 

ازده������ار ثقايف وفك������ري عظيمني يف ال�سني 

ومتث������ل الع�رص الذهب������ي  للفل�سفة ال�سينية 

بلغت فيها الفل�سفة ال�سيني������ة �ساأواً عظيماً 

وتدع������ى كذلك بحقب������ة املمال������ك املتحاربة 

أو الربيع  وبن������زاع املدار�������س الفكرية املائ������ة ا

واخلريف. 

وقد امت������از تاري������خ ال�س������ني بالتعددية 

الديني������ة وكان������ت الديانات الث������الث الكربى 

يتقا�سمان  والتاوي������ة  البوذي������ة والكونفو�سية 

الهيمن������ة. وقد ظهرت مذاه������ب دينية �ستى 

م�ستق������ة م������ن التاوية مثل مذه������ب احلقيقة 

الكاملة التي �س������ادت �سمال ال�سني وفل�سفة 

-ديانة الِزن- الت������ي كان لت�سوانغ ت�سو تاأثري 

ماكن  كبري عل������ى ن�سوئها، و �ساد يف بع�س االأ

والفرتات ما ي�سبه الدين التوفيقي بني هذه 

الديانات الثالث. تن������زع التاوية - والبوذية 

اأي�ساً - اإىل االنعزال والتاأمل واالن�سحاب اإىل 

املعابد يف اجلبال والطبيعة. وتنقل الروايات 

ال�سعبي������ة ال�سينية اأن املعلم العجوز الو ت�سو 

ق������د ارحتل اإىل الهند يف بحثه عن التاو واأن 

ب������وذا )563 – 483 ق.م( كان تلمي������ذاً ل������ه، 

ور كونفو�سيو�س وهو ي�ست�سري الوت�سو.  وت�سّ

يف ع������ام 124 م ظه������رت حرك������ة تاوية 

عرف������ت با�سم طري������ق املعلم������ني ال�سماويني 

وق������د  كان ا�سمها قبل ذل������ك طريق مكاييل 

نه كان يفرت�س يف كل من  رز اخلم�س������ة، الأ االأ

أراد االن�سم������ام اإىل هذه احلرك������ة اأن يتربع  ا

رز. يف العام 142  بخم�س������ة مكاييل م������ن االأ

اأعل������ن زانغ تاولينغ اأن الوت�سو ظهر له واأمره 

اأن يخلّ�������س العامل من االنحطاط واأن يوؤ�س�س 
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أ  خيار«، وبدا دولة جديدة تتكون فقط من »االأ

بن�رص حركته اجلديدة يف مقاطعة �سي�سوان، 

و�رصعان ما انت�رصت احلركة وجنحت اأخرياً 

يف تفجري ث������ورة �سد �ساللة الهان واأ�سبحت 

رز اخلم�سة، وبعد  تع������رف بثورة مكايي������ل االأ

جناح الثورة ع������ام 184 قاموا بتاأ�سي�س دولة 

دينية يف وادي هانزهونغ يف �سي�سوان متتعت 

با�ستقاللية كاملة.   

أنه  ن�ساين ا لقد بّين������ت �سريورة العل������م االإ

م������ا من نظرية ميكنه������ا اأن حتيط باحلقيقة 

أنقا�س  كاملة، واأن كل نظرية جديدة تن�ساأ على ا

�سابقتها واإن كانت ال تنفيها نفياً مطلقاً ولي�س 

ثّمة من فك������رة اأو نظرية ت�سل������ح لكل زمان 

ومكان واأن جتليات احلقيقة واأوجهها ال تعّد 

وال حت�سى. 

»يف الت������او احلركة الوحي������دة هي العودة 

ن  /ال�سفة املفيدة الوحيدة هي ال�سعف /الأ

كل من حتت ال�سم������اء نتاج الوجود /الوجود 

)9(
نف�سه نتاج الالوجود.«

ينا، اإذ اإن املعنى احلقيقي  للكلمة 
* - اإن ترجمة كلمة Anarchism  اإىل الفو�س��وية ل تفي بالغر�س ح�س��ب راأ

يحم��ل معن��ى النعتاق من القيود والعي�س وفقاً للفطرة الطبيعية، ول يت�س��من معنى اإ�س��اعة الفو�س��ى والالنظام، 

ف�سل ترجمتها اإىل النعتاقية.   والأ

عمال الكاملة 4، دار املدى، 2007.  1  - كتاب التاو، تاأليف: لوت�سه، ت�سوانغ ت�سه. ترجمة: هادي العلوي، الأ

2- اأفلوطن عند العرب..

3- كتاب التاو.. 

4- اأخبار احلالج، ما�سينيون وب.كراو�س، باري�س. 

مام ال�سلمي.  5- طبقات ال�سوفية، لالإ

- ** كتاب التاو، تاأليف لوت�سه.. 

- ** امل�سدر ال�سابق. 

نكليزية 1968. 6-كتاب ال�سعادة العظمى، ترجمة بورتون واط�سون اإىل الإ

7- كتاب التاو.. 

8- الطريق اإىل الف�سيلة، لوت�سي.. 

خالق، لوت�سو،.  9-كتاب الأ
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مة من �لأمم �أن تناه�ض  أنه ل ميكن لأ تب������ن �حلقائق �لتاريخية �ملعا�رصة �

�لي������وم عن وجودها وهويته������ا �إل �إذ� ��ستطاعت �أن حتدث حتولت نوعية يف 

�لعقلية �ل�سائدة نح������و �سيغة علمية جديدة قادرة على حمل ر�سالتها يف عامل 

بد�ع و�لعمل.  حتكمه �لعقول �لق������ادرة على �حلركة و�لنفو�ض �لطاحمة �إىل �لإ

ويت�سح �لي������وم �أن �لأمم �لتي تريد �أن تو�جه �لتح������ولت �لتاريخية �لطفرية 

أو تقليدية هي �أمم حمكوم عليها بالفناء و�لذوبان. أ�سطورية � بعقلية �

اأديب وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁ ❁

ò

مكانة العقـــــــل

اد النه�ضة العربية لدى روَّ

❁
تامر �سفر
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  ولقد تنبه رواد ع�رص النه�ضة العربية منذ 

البداي������ة اإىل اأهمية بناء عقلية عربية متنورة 

يف خمتل������ف م�ضتويات احلي������اة االجتماعية، 

وح������اول هوؤالء الرواد تطهري العقلية العربية 

�ضاطري، فاأعلوا من  من اأع�ضاب اخلرافة واالأ

�ض������اأن العقل، واأكدوا اأهمي������ة العلم واملعرفة 

العلمية عرب اأبحاثه������م ونداءاتهم ودعواتهم 

ال�ضيا�ضي������ة والفكرية. وم������ع م�ضي اأكرث من 

قرن عل������ى هذه الدع������وات وظه������ور اأجيال 

جدي������دة من املنورين، م������ازال العقل العربي 

يغفو يف ظلمات الع�ضور الو�ضطى، وما زالت 

�ضطورة ت�ضجل  مظاهر اجلهل واخلرافة واالأ

ح�ضورها بقوة يف ال�ضاحة الثقافية العربية 

يف خمتلف طبقاتها وم�ضتوياتها. هذا ويجمع 

املفكرون باأن حتقيق النه�ضة احل�ضارية يف 

اأي جمتمع مرهون بقيام ثورة يف ن�ضق القيم 

واملفاهي������م والت�ضورات العقلية التي يتبناها 

ن »�ضلطان  اأفراد جمتم������ع جتاه الوج������ود  الأ

العق������ل هو معيار التح�������رص ومقيا�س نه�ضة 

. مم������ا يعني بالت������ايل اأن العرب يف 
)1(

االأمم« 

هذا الع�رص ه������م باأ�ضّد احلاج������ة اإىل الروح 

�ضالمي،  الت������ي جتلت يف الرتاث العرب������ي االإ

و�ض������ادت املعتزلة وبع�������س الفال�ضفة العرب 

وحكمائه������م تلك الروح الت������ي متجد العقل، 

والتي تن������ري الطريق حلل امل�ض������اكل العديدة 

التي واجه������ت وتواجه الع������رب يف تاريخهم 

احلديث واملعا�رص. وم������ن الواجب اأن ت�سود 

نها وحدها  ه������ذه الروح املجتمع العرب������ي، الأ

تدفع اإىل التق������دم امل�ستمر، والنمو املتوا�سل 

وحتول دون تعطيل العقل وجتميده، فينطلق 

متح������ركاً خالق������اً منتجاً يف جمي������ع ميادين 

احلياة.  

الفك���ر  يف  واحلري���ة  العقالني���ة 

النه�ضوي:

لق������د اأدرك الكثري من مفكري العرب يف 

الع�������رص احلدي������ث رغ������م كل امل�ساعب التي 

اعرت�سته������م، اأن التق������دم ال ي�س������ل اإليهم اإال 

على ج�رص من حرية العق������ل والتفكري. هذه 

أ�سالفه������م ي������رون فيها  احلري������ة الت������ي كان ا

والت������ي  والقدا�س������ة واخلال�������س.  اجلم������ال 

اأخرجت للعامل احل�سارة العربية فاأثمرت يف 

أنح������اء الدنيا علماً وتقدم������اً وح�سارة،  كل ا

أك������ده الباحث االنكلي������زي »اأدالر  وه������ذا ما ا

واوف با�������س« عندم������ا ق������ال: »اإين وقائدي 

ودليلي ه������و العقل، ق������د تعلم������ت �سيئاً من 

. واحلقيقة اأن العرب 
)2(

أ�ساتذتي العرب..«  ا

قد اأثمرت قرائحهم عندم������ا كانوا اأحراراً، 

يوؤمنون بحرية الفكر ويطبقونها، ويقد�سون 

حكام������ه، ولكن، حينما  العق������ل وي�سدعون الأ

ابتل������وا باال�ستعم������ار وما �سحب������ه من �سغط 

عل������ى املواه������ب وكب������ت للحري������ات وقت������ل 

للقابلي������ات، �سعف������ت عزائمه������م، وتبل������دت 
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عقولهم، وهزلت هممهم، واأحاطهم اخلمول 

أ�������س، حتى لقد ت�������رصب اإىل الكثريين اأن  واليا

أه������اًلَ لعظائم املبتدعات، وال  العرب لي�سوا ا

اأكفاء حلمل الر�ساالت، وال �ساحلني خلدمة 

أننا لو اأخذنا عن اأ�سالفنا  املدنية. ويبدو يل ا

أ�سداء  منظ������ار العقل، الذي ا�ستخدموه وهم ا

أ�س�س جديدة،  اأقوياء، النبثقت لنا على الفور ا

�س�س  نقيم عليها حياتنا الفكرية بدالً من االأ

أ�س�س  �س�س اجلديدة املرجوة هي ا ال�سائدة، واالأ

احل������وار احل������ر ال������ذي تتعادل في������ه قامات 

النا�������س، واإن تفاوتوا، ففي هذا �سداد الراأي 

�س�������س التي نريد لها  وقوة احلج������ة. واأما االأ

ال������زوال، فهي تلك التي جت������يء فيها الفكرة 

من عٍل، لتهب������ط كالقدر على روؤو�س النا�س. 

وعندئ������ٍذ يك������ون ال�سواب ه������و املعيار الذي 

متليه تلك الفك������رة )ال�سامية( ويكون اخلطاأ 

أة عل������ى مناق�سته������ا، ف�ساًل عن  ه������و اجل������را

أة على جتريحها والتمرد عليها »فاأ�سل  اجلرا

الفكر اإذا جرى جمراه الطبيعي امل�ستقيم هو 

اأن يك������ون ح������واراً ب������ني )ال( و)نع������م( وم������ا 

يتو�سطهما من ظالل واأطياف، فال الرف�س 

عمى يعّد فكراً، وال القبول املطلق  املطلق االأ

طفال،  ول عناد االأ العمى يعّد فكراً، ففي االأ

ويف الث������اين طاعة العبيد.. ومل تكن م�سادفة 

�س������واق  اأن اأخ������ذ )�سق������راط( يط������وف يف االأ

حم������اوراً، وال ه������ي م�سادف������ة اأن �س������اق لنا 

اأفالط������ون فك������ره يف حوار، ولكن������ه كان يف 

احلالتني اأمراً مدب������راً مق�سوداً ليكون اإمام 

عالن عن حرية  النا�������س من بعد، مبثاب������ة االإ

. فتل������ك هي طبيعة 
)3(

الفك������ر كيف تك������ون« 

الفك������ر احل������ر، اأن يك������ون ح������واراً متع������ادل 

طراف، ال ياأمر فيه اأحٌد اأحداً، وال يطيع  االأ

قناع ا�ستناداً  فيه اأحٌد اأح������داً اإال باحلق، واالإ

ن حد )العقل(  اإىل العقل، واملنطق ال�سليم. الأ

ن�سان من معلوم اإىل جمهول،  هو »اأن ينتقل االإ

م������ن �ساهد اإىل غائب، م������ن ظاهر اإىل خفي 

خبيء، من حا�رص اإىل م�ستقبل مل يح�رص بعد 

أو اإىل ما�سٍ ذهب وانق�سى ومل  اأمام الب�رص، ا

يعد مرئي������اً م�سهوداً، فالعقل يتعقب احلدث 

. وديكارت من 
)4(

أو اإىل نتائجه«  أ�سبابه، ا اإىل ا

خالل وقفته امل�سه������ورة، التي مييز فيها بني 

الذات من جه������ة والطبيعة من جهة اأخرى. 

وىل فكر خال�س والثانية امتداد خال�س.  فاالأ

فهو حني قال قولته التي مل يعد بني املثقفني 

أنا اأفكر، فاأنا  مثق������ف ال يحفظها، قولت������ه: )ا

أو)الذات(  نا( ا أراد به������ا اأن )االأ اإذاً موج������ود( ا

قوامه������ا فك������ر، قوامها عقل، وه������ي تدرك 

نف�سها بنف�سها، وال حتت������اج يف اإدراكها هذا 

نا املفكرة، ي�ستطيع اأن  اإىل برهان.. وبهذه االأ

يربه������ن على كل موجود اآخر، مّما يقوم على 

وجوده برهان عقلي. م������ن ذلك وجود اهلل، 

. من هذا املنطلق نرى 
)5(

ووجود الطبيع������ة« 
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املفكرين الع������رب املحدثني ميّجدون العقل، 

خ������ذ به، وال  وي�ستن������دون اإلي������ه، ويدعون لالأ

غ�سا�س������ة علينا يف اأن ن�ستفيد من غرينا يف 

هذا املج������ال، من البلدان املتقدمة املتطورة، 

فلقد اأخذت االأمم مّن������ا يف املا�سي، فكانت 

ن، ونحن  بحاجة لنا. فلماذا ال ناأخذ منها االآ

بحاجة اإليها معتمدين على عقولنا يف انتقاء 

ن�سان  ما ينا�سبنا، فالعلم لي�س له موطن »فاالإ

يتميز ع������ن �سائر الكائنات احلي������ة بالعقل، 

ن�سان حل�سن التدبري.  أداة االإ هذا العقل هو ا

فالعم������ران اأو احل�س������ارة تق������وم على العقل 

وهي اأهم نتائجه.. والعامل رغم انق�سامه اإىل 

أو اأوروبي،  ع������امل اإ�سالمي وع������امل اأفرجن������ي ا

وحدة متما�سك������ة تعي�س يف اأمم يوؤثر بع�سها 

ن�ساين الواحد.  يف بع�������س وت�سكل املجتمع االإ

وهذه االأمم تت�ساع������د وتتعا�سد على التقدم 

. م�ستندة اإىل العقل. ويف راأي 
)6(

واالزدهار« 

انا على  حممد عب������ده )اإن ديننا وتراثنا ح�سّ

أ�سا�س و�سع  اال�ستنارة بنور العق������ل( اإن اأول ا

�س������الم هو النظر العقل������ي، والنظر  عليه االإ

مي������ان ال�سحيح، فقد  عن������ده هو و�سيل������ة االإ

اأقامك منه على �سبيل احلجة، وقا�ساك اإىل 

العق������ل، ومن قا�س������اك اإىل حاكم فقد اأذعن 

أو يثور  ب�سلطت������ه، فكي������ف ميكنه اأن يج������ور ا

خذ  . ويدع������و الطهط������اوي اىل االأ
)7( 

علي������ك

�سياء التي يقبله������ا العقل من اأي م�سدر  باالأ

أ�سا�س واملرجع هو العقل،  ن »الع������دل ا كان، الأ

أ�سياء يقبله������ا ذوو العقل،  وعن������د الفرجن������ة ا
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أ�سياء ال  فلماذا ال ناأخذ بها.. كما اأن هناك ا

�سالمية. ولكن العقل ال  توجد يف ال�رصيعة االإ

 .
)8(

ينكرها، بل يقبلها فلم������اذا ال نقبل بها« 

وهو يف نظر الطهط������اوي »احلكم الطبيعي 

الذي ا�ستند عل������ى اأ�سله قبل ورود ال�رصائع، 

فعليه م������دار الع������امل، وجمرى قوام������ه، وهو 

لهية يف  النظام ال������ذي و�سعته احلكم������ة االإ

الق������وى الب�رصي������ة وجعلت������ه م�س������رتكاً بينهم، 

م�ستوياً فيهم، ليمي������زوا فيه املباحات بدون 

خ������ر، وال لقوانني مملكة  نظر لبل������د دون االآ

�سل الكت�ساب  . وه������و االأ
)9(

دون م������ا عداها«

املعرفة من اأي مكان يف دنيا العامل، على حد 

تعبري حممد عبده: »فعلينا اأن جنّد ال�ّسري يف 

اكت�س������اب املعرف������ة ال�سحيحة م������ن اأي اأفق 

بزغ������ت �سم�سها، ونطرح كل ما يعده العقالء 

. واإذا اأهملن������ا العقل. 
)10(

ع������دمي الفائ������دة« 

وان�رصفنا عن �������رّص ما اأودع اهلل يف �رصائعه، 

وغفلنا عن فهمه، فاتبعنا الهوى يف اأفعالنا، 

أنف�سن������ا، كان ما  وجلبن������ا بذلك ال�������رص على ا

�س������وء  ع������ن  اأ�سابن������ا م������ن ذل������ك �س������ادراً 

. فقد ُمنحنا العقل للنظر يف 
)11(

اختيارن������ا..

�سب������اب وامل�سببات، والفرق بني  الغايات واالأ

.  فالعق������ل ينبوع 
)12(

الب�سائ������ط واملركب������ات 

ميان باهلل تعاىل وعلمه وقدرته  اليقني يف االإ

. ويذه������ب حممد 
)13( 

والت�سدي������ق بالر�سال������ة

عب������ده اإىل اأكر من ذلك ليدع������و اإىل تقدمي 

العقل على ظاهر ال�رصع، واإىل قلب ال�سلطة 

الدينية من خالل االعتماد عليه، فقد »هدم 

أثرها، حتى  �سالم بناء تلك ال�سلطة، وحما ا االإ

مل يب������ق لها عند اجلمهور م������ن اأهله ا�سم وال 

حد بعد اهلل ور�سوله  �سالم الأ ر�سم. مل يدع االإ

�سلطاناً على عقي������دة اأحد، وال �سيطرة على 

اإميان������ه، على اأن الر�س������ول عليه ال�سالم كان 

مبلغاً ومذّكراً، ال مهيمناً وال م�سيطراً«. قال 

ٌر. لَّ�ْسَت  أَن������َت ُمَذكِّ َا ا منَّ ْر اإِ اهلل تع������اىل: »َفَذكِّ

حد من اأهله  .مل يجعل الأ
)14(

َعلَيِْهم مِبُ�َسيِْطٍر«

ر�س وال يف  اأن يح������ل وال اأن يربط، ال يف االأ

مي������ان يعت������ق املوؤمن من كل  ال�سم������اء. بل االإ

رقيب عليه فيما بينه وبني اهلل وحده، يرفع 

عن������ه كل رّق اإال العبودي������ة هلل وحده، ولي�س 

�سالم على اآخر  مل�سل������م مهما عال كعبه يف االإ

مهما انحّطت منزلته فيه اإاّل حّق الن�سيحة 

�سالم ما ي�سمى عند  ر�ساد.. فلي�س يف االإ واالإ

 .
)15(

قوم بال�سلطة الدينية بوجه من الوجوه..

�سا�������س »يف ميدان  ويعت������ربه الطهط������اوي االأ

ن�سانية واإن كان يتحفظ  العلوم العلمي������ة واالإ

عل������ى قدراته عندما يك������ون احلديث متعلقاً 

لهي������ة، والق�سايا الدينية، وما هو  بالعلوم االإ

. وهو يف راأي 
)16(

مت�س������ل بها ب�سبب وثيق..« 

�سا�س »ال������ذي يت�رصف يف  �سبلي �سمي������ل االأ

أكان������ت املبادئ  املع������اين بح�س������ب قوته �سواء ا

أو فا�سدة. فاملبادئ  املوؤ�س�س عليها �سحيحة ا
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على حّد قوله: ال توؤثر يف قوة العقل، بل يف 

دلة  جمرى اأفكاره، وال يف ق������وة ا�ستنباطه االأ

العقلية، بل يف �سح������ة اأحكامه اأو عدمها.. 

ن العق������ل ي�س������ري يف الطريق الت������ي ياألفها،  الأ

وينمو على املبادئ التي ين�ساأ فيها، �سحيحة 

أو فا�سدة، وينبغ فيه������ا بح�سب ما له  كان������ت ا

فك������ار ال يتغري اإال  م������ن ذكاء.. واإّن جمرى االأ

بتغري املبادئ، واإن اأقرب املبادئ اإىل احلقيقة 

م������ا وافق االختيار.. فم������ن كان قليل اخلربة 

يف �سيء، كان �سدي������د التوّهم فيه، فاملعرفة 

أيه لي�ست اأ�سيلة، بل مكت�سبة باالختبار،  يف را

ن�س������ان ال�سادرة عن  وق�س عليها معارف االإ

�سائر احلوا�س، واإذا علمت اأن جميع معارف 

ن�س������ان مكت�سبة حكمت معنا ب������اأن اأفكاره  االإ

. فالعلم بالن�سبة 
)17(

مكت�سبة وعقله مكت�سب«

للعقل يف نظر �سمّيل، كاملال بالن�سبة للعمل. 

 عل������ى �سدق احلوا�������س يف نقله 
ّ
ن������ه مبني الأ

التاأثريات اإىل العقل »فاإذا �سدقت يف نقلها، 

رادة  �سدق العقل يف اأحكام������ه. واعتدلت االإ

ولّية  يف �سهواته������ا، وتولد عن هذه ال�سفة االأ

الغريزي������ة، كث������ري م������ن ال�سف������ات الفرعية 

الرفيعة، كالكرم وال�رصف وال�سهامة واملروءة 

لف������ة والتعاون،  وال�سدق والع������دل وحّب االإ

وغري ذلك من ال�سفات احل�سنة التي ت�سبب 

ن�سان و�سعادت������ه منفرداً، وجمتمعاً.  راحة االإ

وبخ������الف ذلك، اإذا انخدع������ت احلوا�س يف 

نقله������ا، وك������ذب العقل يف اأحكام������ه، و�سلّت 

رادة يف �سهواته������ا، تول������د عنه������ا الدناءة  االإ

والكربي������اء واجل������نب والك������ذب والظلم ورياء 

املحكوم وا�ستب������داد احلاكم واالنفراد، وغري 

ذلك من ال�سف������ات ال�سافلة التي ترجع على 

ن�ساين  الف������رد بالويل، وعل������ى االجتم������اع االإ

.  فالعقل هنا عند �سمّيل »لي�س 
)18(

باخلراب«

ق������وة خ�سو�سية، بل جمتمع الق������وى العاقلة 

نه يف نظره  كالتاأمل واال�ستقراء والت�سور. الأ

ن�سان، بل هو يف احليوان  لي�������س خا�ساً يف االإ

أي�س������اً.. فم������ن الواج������ب اأن ال نعترب بجعل  ا

العقل �سفة مميزة ل�سائر الب�رص على ال�سواء، 

فراد  أّن ب������ني فروع الب�رص، بل االأ ونحن نعلم ا

تفاوت������اً من هذا القبيل، ف������كّل واحد، عقله 

بق������در ماق�سم له من التهذي������ب. فاإن العقل 

الب�رصي اإذ يقتل املتوح�س عدّوه، وي�رصب من 

ن�سان عن �سواه،  دمه. واإن قيل اأن مامييز االإ

ن ي�سري  اإن مل يكن العقل نف�س������ه، فقابلّيته الأ

نه اإذا كنا 
عاق������اًل، فاالختبار يكذب ذل������ك الأ

قادري������ن اأن نعقل فالف�سل يف ذلك حلوا�سنا 

. اإذن، تربية 
)19(

وجلميع و�سائطنا العقلي������ة« 

العق������ل �رصورية، و�سلط������ان التعليم ال�سائعة 

آثاره، فالتمدن  على العقول حتى الراقية له ا

أنه »نق�س  �س������الم ما كان ليح�سل لوال ا يف االإ

 .
)20(

لهة« �سنام ونفى تعدد االآ الوثنية وهدم االأ

ولق������د ك������ان للمفكري������ن الع������رب املحدثني 
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ث������ر الكبري يف  باعتماده������م عل������ى العقل االأ

النه�سة العربية احلديث������ة لتخلي�س العرب 

من اجلهل الذي خّيم عليهم فرتة طويلة من 

الزم������ن، هذه الف������رتة املمتدة ع������رب ع�سور 

االنحطاط وم������ا رافقها من غزوات �سعوبية 

وا�ستعماري������ة اإىل وطننا العربي. ولقد كانت 

مرحلة الع�سور الو�سطى التي بداأت ب�سيطرة 

مور يف  الع�سك������ر املماليك على مقالي������د االأ

�سالم تنف������ر من العقل  عامل������ي العروب������ة واالإ

كمعيار للبح������ث واحلكم والتفك������ري، وتتنكر 

للعلوم العقلية. ولقد كان العداء للفل�سفة يف 

تل������ك الفرتة من الزم������ن يج�ّسد هذا املوقف 

م������ن العق������ل والعقالني������ة. كم������ا اأن للدولة 

العثماني������ة موؤ�س�س������ات و�سيوخ������اً و�سالطني، 

كانت ت�سّجع الفك������ر املوؤ�س�س على اخلرافة، 

أداتها يف  وتنف������ر م������ن الفل�سف������ة، وتع������ادي ا

البحث، وهي العقل، واإذا كان املقام ال يت�سع 

أدلة ه������ذا احلكم ف������اإن بع�س  ال�ستق�س������اء ا

مام  مثل������ة تكفي يف ه������ذا املج������ال.. فاالإ االأ

الغ������زايل قد األف كتاب������ه »تهافت الفال�سفة« 

ال������ذي �سّن في������ه اأكرب هجوم عل������ى الفل�سفة 

والفال�سف������ة، على قوان������ني ال�سببية وقوانني 

أبو الوليد بن ر�سد  الطبيعة..اإلخ، ورّد عليه  ا

بكتابه »تهافت التهاف������ت« الذي انت�رص فيه 

للفل�سف������ة والعقل والعقالني������ة..( فلما جاء 

الكات������ب الرتك������ي العظي������م »حاج������ي خليفة  

1017- 1067ه، 1609 - 1659 م« ف�سّنف 

أ�سامي الكتب  مو�سوعته )ك�سف الظنون، عن ا

والفنون( كانت وقفت������ه اأمام هذين الكتابني 

جت�سيداً ملكان كّل منهما يف املناخ العثماين.. 

أف������رد حديث������اً )لتهاف������ت الفال�سفة(  فق������د ا

ا�ستغرق مئة واثن������ني وثالثني �سطراً بينما مل 

يفرد )لتهافت التهافت( حديثاً، واإمنا عّرف 

ل������ه يف التذييل والتعقيب عل������ى حديثه عن 

كتاب الغزايل، ومل يزد هذا التعقيب عن �ستة 

زهر يف ذلك الوقت  . ولقد كان االأ
)21(

أ�سط������ر ا

ال يطي������ق حتى جم������رد �سم������اع م�سطلحات 

أ�سماء: مثل الفل�سفة، واملنطق، واملعتزلة..  وا

أل�سنة  وم������ن العبارات التي غدت حكماً على ا

. من 
)22(

�سيوخه: »من متنط������ق فقد تزندق« 

هنا نق������در الدور الكبري الذي لعبه املفكرون 

الع������رب يف الفرتة التي نوؤرخ لها يف اإحيائهم 

حك������ام العقل التي هي قي������م العلم والفكر  الأ

ن�سان وال������ذي يعتربه  احل������ر ال�رصوري������ة لالإ

فغ������اين »من اأكرب اأ�رصار هذا  جمال الدين االأ

الكون، ول�س������وف ي�ستجل������ي بعقله ماغم�س 

ن�سان  أ�������رصار الطبيعة« ه������ذا االإ وخفي من ا

أيه »جوهر  ن العق������ل يف را املتمي������ز بعقله، الأ

ن�س������ان، وه������و اأف�س������ل الق������وى  اإن�ساني������ة االإ

ن�ساني������ة على احلقيق������ة.. واهلل قد جعل  االإ

ن�سان حمور �سالحه وفالحه،  ق������وة العقل لالإ

. ولقد 
)23(

فيه افرتق ومتيز عن احليوانات« 
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ك������ان لتي������ار التجدي������د احلدي������ث واليقظة 

فغ������اين، وجت�سدت  أ باالأ احلديث������ة، الذي بدا

ثر الكبري يف  قيادته فيه ويف حممد عبده، االأ

نه�ستن������ا الفكرية احلديث������ة وتخلي�سها من 

الب������دع واخلرافات ا�ستن������اداً على معطيات 

العقل. ولقد دخلوا هذه ال�ساحة داعني النا�س 

ن�سان  أ االإ اإىل الع������ودة للبديهيات. فلقد ب������دا

بداية ال متي������زه عن غريه م������ن احليوانات. 

لك������ن نقطة االف������رتاق كانت قّوت������ه العاقلة، 

ن�سان حمور �سالحه  واهلل جعل قوة العقل لالإ

. »والعقل هو جوه������ر اإن�سانية 
)24(

وفالح������ه 

ن�سانية على  ن�سان.. وهو اأف�سل القوى االإ االإ

.
)25(

احلقيقة«

آلتها العقل،  »واحلكمة – اأي الفل�سفة – وا

وه������ي مقننة القوان������ني ومو�سح������ة ال�سبل، 

ووا�سع������ة جميع النظام������ات، ومعّينة جميع 

احلدود و�سارحة حدود الف�سائل والرذائل، 

وباجلمل������ة، فهي ق������وام الكم������االت العقلية 

. ونقي�س 
)26(

اخللقية.. فهي اأ�رصف ال�سناعات«

ن�سان  العقل وعدّوه اجلمود. فاإذا مل يظفر االإ

بالعقل فاإن اجلم������ود ال بّد مرافقه، والعقل 

�سا�سية للتطور واالنت�سار على  هو الو�سيلة االأ

ن�سان  وهام »ول�سوف ي�ستجلي االإ اجلمود واالأ

بعقله ما غم�س وخفي من اأ�رصار الطبيعة.. 

و�سوف ي�سل بالعلم وباإطالق �رصاح العقل اإىل 

ت�سديق ت�سّوراته، فريى ماكان من الت�سّورات 

م�ستحي������اًل، ق������د اأ�سبح ممكناً. وم������ا �سّوره 

 .
)27(

أن������ه خيال قد اأ�سب������ح حقيقة« جموده با

فغ������اين ال������ذي يقول »اإن احلك������م للعقل  واالأ

والعلم« ال ينكر اأن للعقل نظرات، ولنظراته 

ثمرات هي ف������وق اإدراك العامة واجلماهري. 

وهنا نتذكر منهج ابن ر�سد عندما ق�سم النا�س 

اإىل م�ستوي������ات   ثالثة: »العام������ة: و�سبيلهم 

ميان، الوع������ظ واخلطابة،  اإىل املعرف������ة واالإ

أو�ساط النا�س و�سبيلهم  �سلوب ال�سعري. وا واالأ

اجلدل وحجج املتكلمني. واخلا�ّسة: و�سبيلهم 

 .
)28(

�سناع������ة الفل�سف������ة وبراه������ني العق������ل«

وانطالقاً من هذا الواقع الذي �ساد يف ع�رص 

فغاين: »اإن العقل ال يوافق  النه�سة، يقول االأ

اجلماه������ري، وتعاليمه ال يفقهه������ا اإال الّنخبة 

من املتنّورين، والعلم، على مابه من جمال ال 

ن�سانية كل اإر�ساء، وهي تتعط�س اإىل  ير�سي االإ

فاق املظلمة  مثل اأعلى، وحتّب التحليق يف االآ

ال�سحيق������ة التي ال قب������ل للفال�سفة والعقالء 

. ومل يكن ت�سّدي 
)29(

أو ارتياده������ا« بروؤيته������ا ا

مفكرين������ا يف ع�������رص النه�سة باإب������راز العقل 

مقت�رصاً على اأمور الدنيا وعلومها فقط، بل 

�سالمي على  تعّداه اإىل اأمور الدين، والدين االإ

ميان، يقني »وال يقني  وجه اخل�سو�������س، فاالإ

م������ع التحّرج من النظ������ر، واإمنا يكون اليقني 

كوان، طولها وعر�سها،  باإطالق النظر يف االأ
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حت������ى ي�س������ل اإىل الغاية الت������ي يطلبها بدون 

تقييد، فاهلل يخاطب يف كتابه الفكر والعقل 

والعل������م بدون قيد وال ح������ّد.. والوقوف عند 

حّد فه������م العبارة م�رّص بنا، ومن������اٍف مِلا َكِنه 

اأ�سالفنا من جواه������ر املعقوالت، التي تركنا 

أكلة للو�سوا�س، بينما  تربة وا كتبه������ا فرا�ساً لالأ

ن تنعت  انتفعت بها اأمم اأخ������رى اأ�سبحت االآ

با�س������م النور.. والقراآن دعا النا�س اإىل النظر 

�سالم ال يعتمد على �سيء  فيه بعقولهم.. فاالإ

ن�ساين الذي  �سوى الدليل العقلي، والفكر االإ

يج������ري على نظامه الفط������ري فال يده�سك 

بخارق العادة، ويغ�س������ي ب�رصك باأطوار غري 

معتادة، وال يخر�س ل�سانك بقارعة �سماوية، 

وال يقطع حرك������ة فكرك ب�سيحة اإلهية. واإن 

التقليد حتى يف العمل الديني ال�سالح لي�س 

من �ساأن املوؤمنني.. فاملرء ال يكون موؤمناً اإال 

اإذا عقل دينه، وعرفه بنف�سه حتى اقتنع به، 

فم������ن ربي على الت�سليم بغ������ري عقل، وعمل، 

نه  ولو �ساحلاً، بغري فقه، فهو غري موؤمن. الأ

ن�سان  مي������ان اأن يذلل االإ لي�س الق�سد من االإ

للخري، كما يذلل احلي������وان، بل الق�سد منه 

اأن يرتقي عقل������ه، ويتذكر نف�سه بالعلم باهلل 

أنه  نه يفقه ا والعرفان يف دينه، فيعمل اخلري الأ

نه  اخلري الناف������ع املر�سي هلل، ويرتك ال�رص الأ

يفه������م �سوء عاقبته ودرج������ة م�رّصته يف دينه 

ودنياه، ويك������ون فوق هذا على ب�سرية وعقل 

يف اعتق������اده، فالعاقل ال يقل������د عاقاًل مثله. 

 .
)30(

فاأجدر به اأن ال يقل������د جاهاًل هو دونه«

من ه������ذا املنطلق الفل�سفي امل�سرت�سد بالعقل 

أبرز هذا التيار التجديدي العالقة ال�رصورية  ا

فكار  �سب������اب وامل�سببات.. وهي من االأ بني االأ

املحوري������ة يف معار�سة الت������واكل التي لعبت 

ن�سان العربي..  أ�سا�سي������اً يف تخل������ف االإ دوراً ا

فالعامل اجلزائري »عبد احلميد بن بادي�س«، 

وهو من اأعالم ذلك التيار التجديدي، يرجع 

مة يف ع�رص ح�سارتها الذهبي اإىل  جناح االأ

�سب������اب بامل�سببات، وهو  اإميانه������ا بارتباط االأ

ن�سان  أثمر االعتقاد بحرية االإ ميان الذي ا االإ

�سياء، يف ذاتها وبطبيعتها  واختياره، وباأن لالأ

نفعاً اأو �رصراً، ح�سناً اأو قبحاً، ب�رصف النظر 

. من هذا 
)31(

عن الن�سو�س والنقل واملاأثورات

�سالم  املنطلق يرى حممد عبده اأن طبيعة االإ

مبنّية على العقل، وهي تطلق له العنان على 

قدر حدوده التي يتمك������ن من الو�سول اإليها 

بح�س������ب اإمكانياته، ومعطيات������ه فهي: »تنّبه 

العقل الب�رصي وتوجهه اإىل النظر يف الكون، 

وا�ستعمال القيا�������س ال�سحيح، والرجوع اإىل 

م������ا حواه الكون من النظام والرتتيب وتعاقد 

�سب������اب وامل�سببات، لي�س������ل بذلك اإىل اأن  االأ

للك������ون �سانعاً واجب الوج������ود، عاملاً حكيماً 
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ق������ادراً، واأن ذل������ك ال�سانع واح������د.. واأطلق 

للعمل الب�������رصي اأن يج������ري يف �سبيله الذي 

�سنته ل������ه الفطرة بدون تقيي������د.. على وجه 

أ�سياء  يتي�رص للب�������رص اأن ي�ستعملها يف ت�سخري ا

الكون ملنافع������ه.. واأن يبحث يف عوامل الكون 

معتمداً العقل، يج������ري �سوطه الذي قّدر له 

كوان..  يف طريق الو�سول التي كانت عليه االأ

ويف هذا املجال ف������اإن القراآن ال يقّيد العقل 

بكت������اب، وال يقف به عند ب������اب، وال يطالبه  

. فلقد حّرره من اجلمود 
)32(

في������ه بح�ساب..«

مام، وهل يبقى م�ستحياًل، كما  لي�سري اإىل االأ

فغاين »اإيج������اد مطّية تو�سله للقمر  يقول االأ

خرى، وما يدرينا بعد ذلك ما  جرام االأ أو االأ ا

ن�سان يف م�ستقب������ل الزمان، اإذا هو  ياأتي������ه االإ

ثابر على ه������ذا ال�سري كا�سفاً ال�رّص بعد ال�رّص 

أ�������رصار الطبيعة التي ما وجدت  من جمموع ا

 .
)33(

ن�سان اإال لها« ن�س������ان، وما وجد االإ اإال لالإ

ن�سان بالعلم، ولطف وجدانه  هكذا ارتقى االإ

بالفه������م، ونف������ذ عقل������ه بالتفك������ري يف اأ�رصار 

الك������ون، ومتّزقت دون روح������ه حجب املادة، 

ن  عل������ى كّل تفاوت.. الأ واجنلى له بوجود االأ

دراك  �سعف العقل، وقلة العل������م، ونق�س االإ

تقف ب�ساحبها عن������د الو�سائط، وقوة العقل 

ونف������وذ الب�سرية و�سعة العل������م ت�سعد باأهلها 

على، وت�رصق  اإىل م�سهد الوجود.. الوجود االأ

أ�������رصه فريون،  بها م������ن هناك عل������ى العامل با

عظيم������ه وحقريه. �س������واء يف الن�سبة اإىل تلك 

الق������درة ال�ساملة والعظمة الغالبة، والفا�سل 

�س������ول، وما ظهر  واملف�س������ول والف������روع واالأ

ب�س������ار وما نفذت اإلي������ه العقول، كل ذلك  لالأ

ي�ستمد وجوده من م�رصق الوجود اإىل مراتب 

 .
)34(

قدرته������ا احلكم������ة ومت������ت بها النعم������ة 

ن�سان كون عقلي، �سلطان وجوده العقل،  فاالإ

ف������اإن �سلح ال�سلط������ان، ونفذ حكم������ه. �سلح 

ذل������ك الكون، ومت اأمره.. »فاهلل وكل بالعقل، 

منّبه������اً ال يغف������ل، وح�سيباً ال يهم������ل، وكالئاً 

ن�س������ان ميلك هذا العقل  ال ين������ام«. وطاملا االإ

مور  فم������ن الواجب اأن ينظر اإىل الق�سايا واالأ

ن »االنتق������اء نف�سه من الروح  نظرة نقدية الأ

لهي������ة يف �سدر الب�رص، تظهر يف مناطقهم  االإ

�سوق������اً للنقائ�س اإىل الكمال، وتنبيهها يزعج 

الكامل عن موقفه اإىل طلب الغاية مما يليق 

به، فاالنتقاء تنف�س عنه القلوب وتنعتق فيه 

. وكّل ذلك غاية يف الو�سول اإىل 
)35(

ل�سنة«  االأ

الكمال املن�سود. من ه������ذا املنطلق يجب اأن 

أبعاده، واأن يعطى حريته بدون  ياأخذ العقل ا

غالل  اأن تو�س������ع عوائق يف طريقه »فقيد االأ

وه������ام، والعقل  أه������ون من قي������د العقول باالأ ا

بداع، وال  اأ�رصف خملوق فهو عامل ال�سنع واالإ

معط������ل له اإال الوهم، وال يبعده عن عمله اإال 

اجلنب.. ف������كل عنا�رص الوجود يف هذا العامل 
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ن�ساين.. فكل  الفاين خا�سعة للعقل املطلق االإ

 .
)36(

م�ستحيل اليوم �سوف يكون غداً ممكناً«

فلم������اذا النرتك للعقل احلري������ة يف اأن يعمل 

وينقب وي�سرب اأو�ساع الواقع. فنحن عندما ال 

نفع������ل ذلك نبتعد باأنف�سنا عن جماالت العلم 

والتطور، ونهمل ما هو مفيد لنا وقائم على 

نه »باإهمالنا  العل������م، حتى يف ق�سايا الدين الأ

للعل������وم.. �سار اجلهل املطل������ق �سّيد العقول 

جميعاً.. فانبثقت من جّراء ذلك من كل جانب 

أب�سع اخلرافات.. واأ�سبح حتى الدين نف�سه،  ا

جمّرد عبارات واإ�سارات ومتتمة كلمات، بدالً 

من اأن يكون ه������ادي النفو�س ومنارة الطريق 

. فالتحّرر 
)37(

ومنطل������ق جميع الت�رصف������ات« 

وهام ال  الفك������ري من اجلمود والتقلي������د واالأ

يكون اإال »ب�سل������وك طريق العقل. وال بّد من 

اإحداث ث������ورة فكرية )تغربل بها موروثاتنا.. 

أه������ل قرون التخل������ف والركاكة  وخ�سو�س������اً ا

.. ولك������ن لي�س معنى هذا 
)38(

واالنحطاط(« 

اأن نقفز فوق الواقع، واأن ال نراعي امل�ستوى 

العقلي الذي ي�سود حالة اجلماهري. »فالعقل 

طالق التام معناه  طالق الت������ام، واالإ مينع االإ

عدم العق������ل، وما العقل يف اللغة اإال الربط، 

. لكن 
)39(

طالق كم������ا ال يخفى«  وهو �سد االإ

أل������ة تط������ّور وتقدم عل������ى �سوء  أل������ة م�سا امل�سا

احلقائق املتوف������رة، وباأف�سل طريقة ممكنة. 

وه������ام، ونبّددها بقّوة  فعلين������ا اأن نحارب االأ

أ�سباب  احلقيق������ة، كي ال يقوى اأمرها فنعدم ا

ن�س������ان اإذا متكن الوهم منه  التق������دم، فاإن االإ

أ�سباب العمل، اإذ ي�ستويل  �سقطت قواه، وفقد ا

اخلوف على طباعه، والرعب على حوا�سه، 

ت�ستلفته حوادث الكون في�ستهيبها عو�ساً عن 

أو  اأن ي�ستفي������د منها، وال تهّمه �سم�س ت�سطع ا

أو نار ت�سب. واإذا  أو ريح ته������ّب ا قم������ر يطلع، ا

نظ������ر اإىل ال�سماء كّف عنه������ا الطرف خ�سية 

آلهة، وال  نه ال يرى كواكبها اإال ا واحرتام������اً، الأ

يح�سب �سواعقه������ا اإال عذاباً، واإذا نظر اإىل 

أّمي ارحميني. وما ي�ستدعي  ر�س ق������ال: »ا االأ

اإال خياالت واأوهام������اً ال جتلب له خرياً، وال 

تدفع عنه �سرياً«.

عل������ى ه������ذا النح������و تاألف العق������ل عند 

املفكرين العرب املحدثني. فاأعادوا له مكانته 

احلقيقية اإىل جادة ال�سواب، واإن كان هناك 

اختالف يف وجهات النظر حول هذه امل�ساألة 

بني مفكر واآخر، على �سوء ثقافته وعقيدته، 

أته. ولكن ب�س������كل عام ن�ستطيع  ووعي������ه وجرا

�س�س  القول: اإن هوؤالء املفكرين قد و�سعوا االأ

لنه�س������ة فكرية عربي������ة حديث������ة، منطلقها 

ورائدها حرية العقل بهدف بناء روح جديدة 

توؤم������ن بالعقل والعلم والق������درة على �سناعة 

امل�س������ري، والت������ي يتوجب عل������ى املجتمعات 

أولوياتها لل�سري  العربية اأن ت�سعه������ا يف �سلم ا

نحو التقدم واحل�سارة.
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دب وهم ي�سطلعون مبهمة ر�سد ودرا�سة وتقييم  ي�سبح لزاما على نقاد الأ

بداعي������ة احلداثوية، خ�سو�ساً ما يتعلق منها بجن�س ال�سعر -وهو  عمال الإ الأ

مو�سوع حديثنا- اأن يخ�سعوا درا�ساته������م، وبالتايل قناعاتهم وتقييمهم لهذا 

أو ذاك، على جملة من القواعد والتاأ�سي�سات املو�سوعية، على اأر�سية  العمل ا

ثابتة الرتكازات، متينة القواعد، وا�سحة الروؤى واملعامل، موؤطرة با�سرتاطات 

باحثة �سورية

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁ ❁
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يف جدلية حتديث الق�صيدة 

ال�صعرية العربية املعا�رصة

❁
جهينة علي ح�سن
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أو تنهل منها، مدار�س النقد  عامة، تلتزم بها، ا

املتعددة -ح�شب الناقد د.بول �شاوول- فيما 

تتمنهج اجتهادات ناق������د ما، مهما �شطحت 

ب������ه ثقافته ووعي������ه واأمن������اط فح�شه للعمل 

أ�شاليب واأدوات قيا�شه   بداعي، وا الإ

واإ�شقاطات روؤاه، مب�شلمات علمية متفق 

على اأطرها ومفرداتها، حتى ل تتحول تلك 

الروؤى والجتهادات اإىل حم�س معاول هدم، 

وحت������ى ل يظل احلبل على غاربه لي�س فقط 

يف متظهر فهم النق������اد للحداثوية ال�شعرية، 

ب������ل يف التناق�������س -ح������د الت�ش������ادم- فيما 

دب������اء عامة مع هذه  يتماه������ى لدى تعامل الأ

املو�شوعية من خ������ال تلك الروؤيا ال�شبابية 

التي اأطلق بع�س النق������اد املعا�رصين عقالها 

مر الذي و�شع عقبات م�شافة يف  موؤخراً، الأ

بداعي، واأوجد كماً  طريق العمل ال�شعري الإ

هائًا من »ق�شائد �شعرية« ه�شة، و»�شعراء« 

أك������ر ه�شا�ش������ة، مل ت�شم������د نتاجاتهم طويًا  ا

�شالة وخ�شو�شية  ب�شبب عدم احتكامه������ا لأ

ومتيز ق�شيدة ال�شعر العربي.

وما من �شك اأن ما قاله احلطيئة )جرول 

بن اأو�س بن خمزوم( قبل األف وخم�سمئة عام 

تقريباً:

ال�ضعر �ضعب وطويل �ضلمه

اإذا ارتقى فيه الذي ل يعلمه

زلت به اإىل احل�ضي�ض قدمه

ي������دل دالل������ة قاطعة على اأن ه������ذا الفن 

دب������ي يحتاج اإىل جهد عظيم وهذا ما عرب  االأ

عنه ابن �سالم اجلمحي يف مقدمته لطبقات 

فحول ال�سعراء »ال�سعر: �سناعة وثقافة« وقد 

بقي ال�سعر حتى مطلع الع�رص احلديث يعي�س 

حالة من اال�ستمراري������ة املتفردة حتى برزت 

حركة ال�سعر احلدي������ث واأطلت علينا ق�سية 

التاأ�سيل والتحديث كنقطة حتول يف ال�سكل 

وامل�سم������ون وطريقة املعاجل������ة التي حتاول 

التاأرجح ب������ني البحث يف خمزون الرتاث عن 

اأ�س������ل لظاهرة طارئة وبني قلب تربة الرتاث 

وغر�س بذور جديدة حملية وعاملية تنطلق من 

الن�سو�س وتنتهي اإليها بحثاً عن احل�سا�سية 

اجلدي������دة يف الن�������س ع������رب تظاهراته������ا يف 

تركي������ب اجلملة وبني������ة الق�سي������دة وت�سكيل 

ال�س������ورة والتقاط مو�سوع������ات هام�سية من 

وقائع احلياة وم������ن معني التاريخ والت�سوف 
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ا�ستك�سافاً  بو�سفه������ا  والكتابة  �ساط������ري.  واالأ

ملعنى هارب اأو حلظة منفلتة تر�سد �سحوباً 

حا�سي�س يبلغ اإىل  ل������وان واهتزازاً يف االأ يف االأ

غياب الق�سد من التجربة.

واإذا كان������ت ق�سية التحدي������ث ت�سغل بال 

النق������اد فاإن اأدوني�������س ي�س������ري اإىل اأن ق�سية 

حتدي������ث ال�سعر مرهون������ة بتحديث املجتمع 

وبالتايل قد يكون ال�سع������ر ريادياً وقيادياً يف 

أربع ق�سايا  حتديث املجتمع ب�رصط اأن يلتزم ا

ال يج������وز اإال التعامل معها يف ال�سميم وهي 

»اإ�سكالي������ة املنهج- معيار النق������د ال�سعري- 

اجلذور الوجودية لل�سع������ر- ماهية ال�سعر«. 

ويف تقدير الدكتور اإح�سان عبا�س اأن نظرية 

ال�سعر التي ي�سع������ى لتاأ�سي�سها يتوجب عليها 

اأن تقدم الفاعلية ال�سعري������ة كدائرة تتو�سع 

دبية  يف دائرة الفنون جملة ودائرة الكتابة االأ

ن�س������ان فناناً يف كل  بوج������ه عام« ملاذا كان االإ

ن الفن ه������و احلل الوحيد  مك������ان وزمان؟ الأ

أو ال�سمو فوق الرتابية  للولوج يف عمق الروح ا

نه من عنا�رص اإثبات  أم الأ ن�سان ا التي ورثها االإ

الوجود الذاتي يف دائرة الوجود اجلماعي؟«، 

»كيف نحقق اجلم������ال يف ال�سعر؟ اإن اإ�رصاق 

ن�سانية م������ن خالل االنفعالية يفتق  الروح االإ

أن������ه من )ال روح له وال  �رصايني الكلمة ذلك ا

كلمة(«، واإن النظريات كما قال غوته: »بالية 

اأما �سجرة احلياة فخ�رصاء«.

»واإذا كانت احلالة ال�سعرية حالة مبهمة 

غري وا�سحة املع������امل واإذا كانت تتحدد بع�س 

أثناء اإب������داع الق�سيدة كان  التحدي������د ال كله ا

ال بد م������ن �سابط لها، فما ه������ذا ال�سابط؟ 

يف الفك������ر والعلم يك������ون ال�سابط مزدوجاً: 

مراجع������ة الواقع وا�ستخ������دام املنطق، اأما يف 

ال�سع������ر فال مكان للمنط������ق والواقع يداخله 

اخلي������ال..«. اإن االعتق������اد ب������اأن م������ا »يقوله 

ال�سعراء وهم خادع من �ساأنه اأن يف�سد علينا 

متعة جماله اعتقاد واه������م، ولهذا ال بد لنا 

اأن نبحث ع������ن �سلة ال�سعر مبا يتحدث عنه 

وه������ذا ميكن اأن يلخ�سه ال�س������وؤال التايل: ما 

عالقة ال�سعر بالوج������ود حتى ي�سعرنا مبتعة 

اجلمال؟. وهل ه������و ا�ستح�سار للموجودات 

أنه جمرد عاك�س لها؟ أم ا اجلميلة، ا

اإن طرفة بن العبد خل�س عامل املوجودات 

من خالل مطلع البيت الواحد حني قال:

»لعمرك اإن املوت ما اأخطاأ الفتى..«
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و�سور قيمة املوت كنمط 

ن�سان  وكقوة تنه������ي وجود االإ

مام  االإ واإن  أبعاده،  ا مبختلف 

ال�سافع������ي خل�س لنا فل�سفة 

ن�سان  ال�رص التي يتمتع بها االإ

أنه يلقي بالالئمة على  رغم ا

الزمان، حني قال:

فينا والعيب  زماننا  نعيب 

وم���ا ل��زم��ان��ن��ا ع��ي��ب ���ض��وان��ا

اإن ال�ساع������ر بحكم كونه 

يك�سف  اليمام������ة«  »زرق������اء 

أو ي�سن������ع  عامل������اً ال مرئي������اً ا

عاملاً غري موجود ميتع ويعلم 

ويث������ري وينب������ه ويحر�س. اإن 

الناقد حاف������ظ اجلمايل يف 

مقالت������ه »احلداثة وال�سع������ر وجتديد احلياة 

دبي، عدد 143، 1987،  العربية« )املوقف االأ

�������س 5( ي�س������ري اإىل �سمات مت�سابه������ة لل�سعر 

ت������ي: التميز بالتحلل  احلدي������ث تتلخ�س باالآ

م������ن القي������ود التقليدي������ة بدرج������ات خمتلفة 

والكتابة بلغة مرموزة والتعبري عن م�سامني 

ال�سع������ر القدمي بال روؤية، مع اأن ال�سعر �سيء 

اأعظ������م بكثري من هذه القوال������ب.. فهو روح 

اجلدة واملغام������رة وامليتافيزيقية والقفز من 

وراء احلدود والو�س������ل بني احلدود الغريبة 

واملفاج������اأة العنيفة لل������روؤى التقليدية وال�سري 

على ال������دروب ال�سحرية والو�سو�سة الهام�سة 

بكالم من ن������ور ونار، والتقدم ب������ه اإىل العامل 

املتناهي بطراف������ة الفكر و�سوفي������ة التعبري 

�سالة عل������ى امل�ستقبل املغاي������ر للما�سي  واالأ

والبناء اجلديد لعامل كامل.
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اإن نظري������ة ال�سعر احلديث مبا تلح عليه 

بداع.. ال التقليد والتخطي..  من �رصورة االإ

ال املراوحة والتح������رر.. ال العبودية والنظرة 

عماق.. ال البقاء على  الكلية والدخول اإىل االأ

ال�سطح، تث������ري يف عامل الواقع �رصورة التغيري 

التي تعن������ي التط������ور وبناء اأمن������اط جديدة 

ن�سان يف الك�سف عن غوام�س  ت�سبع فهم االإ

الع������امل«. اإن احلداث������ة، كم������ا ي�س������ري الناقد 

اإبراهيم رماين يف جملة الوحدة، العدد 49، 

خر  ه������ي: »انفجار معريف لالنفت������اح على االآ

خر/ معاً«.  نا/ و/االآ بحيث تغ������دو الهوية/االأ

أ�سار اإليه الدكتور ح�سام اخلطيب  وه������ذا ما ا

)الوحدة العدد 82، 83( حني قال: »احلداثة 

انبعاث ومعا�رصة وتغ������ري واإبداع وانطالق«، 

ولكنها لي�ست تهومياً بل هي ال�سعي الالهث 

لالنبعاث واالنتماء للع�رص«.

خرية الكثري من  لقد اأفرزت ال�سنوات االأ

الدواوين ال�سعرية التي تتخذ طابع احلداثة 

والتحدي������ث واحلداثية والتغيري ولكن بن�سب 

أ�سهمت هذه التجارب احلديثة يف  متغرية، وا

اإ�ساعة املفاتيح ال�سحرية للق�سيدة ال�سعرية 

بحي������ث مل يعد القارئ ي�ستطي������ع التمييز بني 

الغ������ث والثم������ني، يقول ن������زار قب������اين بهذا 

اخل�سو�������س: »الق�سيدة لي�ست جمرد عملية 

تطري������ب.. اإنها عملية �سدامي������ة مع الواقع 

والنا�������س واملفاهيم املغاي������رة.. وكل �سعر ال 

يرف�������س الواق������ع وال ي�سدم ب������ه ال ميكن اأن 

يكون �سعراً حقيقياً واحلقيقة التي ال جدال 

فيها اأن عدد ال�سعراء بعدد النجم واحل�سى 

والرتاب ولك������ن ال�سعراء الذي������ن ا�ستطاعوا 

فهم واقعهم ور�س������م انعكا�ساته ب�سكل جديد 

وبلورته على �سكل عمل فني هم قليلو العدد 

واإنه ملن اجلدير بالذكر اأن ال�سعر اخلالد هو 

ال�سعر الذي يفجر الذات والواقع ويعلن على 

املالأ رف�سه ل������كل املعطيات الفا�سدة ويحمل 

يف الوقت نف�سه قيم������اً جمالية واأمناطاً من 

الفك������ر واملعاناة ال�سادق������ة«. لقد حدد ابن 

�س������الم يف طبقات������ه �سمات ال�ساع������ر الفحل 

أ�سار اإىل اأهميتها حني اعترب »اأن كرة �سعر  وا

ال�ساعر وتع������دد اأغرا�سه وجودة �سعره« هي 

أه������م العوام������ل التي ت�ساه������م يف رفع مكانة  ا

أنه غلب الكرة على اجلودة«  ال�ساعر. ومع »ا

أ�سري نزعات نقدية ب�سيطة. أنه بقي ا اإال ا

لق������د ك������ان ال�ساع������ر العرب������ي على مر 
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الع�س������ور عراف قومه وقائده������م اإىل �سبيل 

اخلري واجلمال يدافع عن اأعرا�سهم بل�سانه 

ويدفع اإىل تغري الواقع من خالل وعيه لفنه. 

يقول ابن قتيبة يف مقدمة ال�سعر وال�سعراء: 

»واملطبوع م������ن ال�سعراء من �سم������ح بال�سعر 

وتبين������ت عل������ى �سع������ره رونق الطب������ع وو�سي 

الغريزة«. وهذا يعني اأن ال�سعر لي�س تاريخاً 

وال جغرافي������ة وال علماً،  كم������ا يقول مارون 

عب������ود، كما اأن املوهب������ة وحدها ال تكفي يف 

ن ال�ساعر ال�سايف وليد الروؤية  �سنع �ساعر الأ

أدبنا هو تو�سله  والتفكري الدائم.. وم������ا قتل ا

أنه  اإىل الف������ن بطريقة ر�سمية اليحيد عنها وا

�سلوب الر�سمي خرياً ملا نزل  لو كان ذل������ك االأ

القراآن الكرمي بلغ������ة النا�س الفاتنة الناعمة 

امل�سقولة.

أ�س������ار »اإلي������وت« اإىل اأن لغة ال�سعر  وقد ا

يج������ب اأال تبتعد عن اللغة اليومية، وال�ساعر 

املطبوع عن������د مارون من يلب�س حالة لبو�سها 

ن ال�سعر  يخ�سن ويرق يف ق�سي������دة واحدة الأ

أوتاره. يقول ال�ساعر عبد اهلل  ألفاظه ا ع������ود ا

أيار 1980  الربدوين )جملة العربي عدد 378 ا

�س101(: لي�������س ال�سكل »�س������كل الق�سيدة« 

مقيا�س������اً للج������ودة �س������واء اأكان عمودي������اً اأو 

تفعيلياً فهن������اك قا�سم م�س������رتك يف الرداءة 

وفى اجلودة يف ال�سكلني معاً لهذا كان �رصط 

أياً كان �سكله«.  ال�سع������ر اأن يكون �سعراً جيداً ا

ويف تقديري اخلا�س اأن العجز الذي ميار�س 

فعل������ه ال�ساحق فينا هو ال������ذي يجعلنا نحيد 

عن ق�سية الق�سيدة اجليدة والق�سيدة غري 

اجليدة اإىل ق�سية القدمي واجلديد.

أنه عل������ى ال�ساعر اأن يو�سل اإىل  �سحيح ا

أي�رص  املتلق������ي االنفعال ال�سع������ري، باأحدث وا

أن������ه يف الوق������ت نف�س������ه عليه اأن  ال�سب������ل اإال ا

يخت������ار الطرق التي ميكن اأن يفهمها القارئ 

والتي تتالءم مع معطي������ات احلياة، والواقع 

اإن ال�ساع������ر كع�سو منغم�س يف و�سع حياتي 

يغرف من معينه البد اأن ينعك�س هذا الواقع 

عل������ى �سفحات جتاربه، ولق������د حاول بع�س 

النق������اد والكثري م������ن ال�سعراء نق������ل املعركة 

دب املحقق لل�رصوط الدقيقة  من ق�سي������ة االأ

دب اجلي������د( اإىل ق�سية اجلديد والقدمي  )االأ

وكاأن ما قاله قدماوؤنا مل يعد ي�سل حلا�رصنا 

أ�سه������م نقدن������ا املحابي  وم�ستقبلن������ا.. لق������د ا

و�سعراوؤنا العاجزون يف تكري�س عملية انتحار 
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كيد اإذا مل  ال�سعر وهو بذلك اأعلن �سقوطه االأ

مر. يتدارك االأ

اإن اعتب������ار �س������كل الق�سي������دة /مو�سة/ 

ع�رصي������ة يعن������ي اندثارها فاأجدادن������ا كتبوا 

الق�سي������دة العظيمة اخلالدة فلماذا ال نكتب 

ق�سائد العظم������ة واإن كانت بطريقة مغايرة 

همية مبكان اأن يعزف  لطرقهم واإنه مل������ن االأ

نقدن������ا عن ق�سي������ة املحاب������اة يف النقد واإال 

أدبنا ونقدنا بامل������وت واأطلقنا  حكمنا عل������ى ا

خ������رية واملت�سفح ملعظم  علي������ه الر�سا�سة االأ

نقدن������ا الذي ي�سيل عل������ى �سفحات املجالت 

واجلرائد يجد دماء الهزمية النقدية ت�رصخ 

منادية با�سم دم القاتل والقتيل.

¥µ
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مع اليا�س الفا�ضل:

اأكتب ال�شعر حتى املوت!  

حــــــــــــوار : عادل اأبو �سنب
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أ لثالثة �شعراء نزار قباين  قال ال�شاع������ر الكبري �شعيد عقل: »اأحب اأن اأقرا

وعب������د الوهاب البياتي واليا�������س الفا�شل« حامل ال�شع������ر الطلق على كتفيه، 

والذي �شيظل يكتبه حتى املوت!

من وادي الن�شارى اجلميل جاء مبفرادت »�شعره« الذي كتب فيه العمودي 

أي�شاً، ثم حتول به اإىل »�شعر« منثور يجده �شدى للتغري الذي اأ�شاب العامل يف  ا

أو وزن  خريين لكن »�شعره« واإن كان منثوراً طلقاً غري ملتزم بقافية ا القرنني الأ

اليا�س الفا�ضل: 

اأكتب ال�ضعر حتى املوت!

اأديب وقا�س �سوري ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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أنه بعيد عن غمو�ض مثيله يف نظم كتابة  �إال �

�ل�شعر �لعربي، وهذه ميزة قربت كتابته من 

قلوبنا.

ي�رسنا �أن ن�شت�شيف يف هذ� �لعدد �ليا�ض 

�لفا�شل.

 ابن مرمريتا..

- املولد، الدرا�شة، الن�شاأة؟

• ول������دت يف مرمريت������ا يف منت�ش������ف �آب 
عام 1933. ومرمريتا �شيعة جميلة �شاحرة. 

خ�رسة. جبال، زه������ور، ب�شاتني، كروم، مياه 

عذبة، من������اخ طبيعي خ������اب، ومناخ ثقايف 

وفك������ري حقيقي، مرمريت������ا �شيعة �ملتعلمني 

و�ملتخرجني من �جلامع������ات مبختلف فروع 

د�ب يف �لوق������ت �ل������ذي كان فيه  �لعل������وم و�الآ

�لتعلي������م نادر�ً ج������د�ً. يف مرمريتا منذ نهاية 

ناث يف  ربعينات ثاث ثانويات للذكور و�الإ �الأ

�لوقت �لذي مل يكن يف �ملنطقة كلها )منطقة 

و�دي �لن�شارة( �شوى �ملد�ر�ض �البتد�ئية لكل 

أو �شت قرى مدر�شة.  خم�ض �

أبن������اء مرمريتا من حملة �ل�شهاد�ت  �أكرث �

�لعلي������ا، �إ�شافة �إىل ما حباها �هلل من جمال 

�أخاذ. يف هذه �ل�شيعة ولدت ون�شاأت ودر�شت 

�لثانوية قب������ل �أن �أغادر �إىل دم�شق لالتحاق 

بكلي������ة �حلقوق يف جامع������ة دم�شق، وبالتايل 

�النخر�ط يف متاه������ات �لغربة و�لتغرب يف 

�ملدينة. 

يف هذا اجلو ال������ذي يوحي بال�سعر كنت 

أ كثرياً ل�سع������راء وكتاب ع������رب. قراأت  أق������را ا

جل������ربان وعل������ي حمم������ود ط������ه، واملنفلوطي 

وميخائي������ل نعيمة و�سعيد عق������ل. وذات يوم 

ذاعة  أر�سلته������ا اإىل االإ كتب������ت ق�سيدة ن������ر، وا

ال�سورية برنامج اجلن������دي، اأذيعت بالكامل. 

أ كثرياً، واأكتب  ثم مار�ست التعليم، وكنت اأقرا

ما يخطر بالبال حت������ى ا�ستقلت من التعليم 

أوائل اخلم�سينات. ونزلت اإىل دم�سق يف ا

اخلجل منعني..

اد ق�ض���يدة النرث قبل  - تعترب من روَّ

املاغوط مع �ض���ليمان عواد فهل يجيد 

اد ه���ذا الن���وع م���ن ال�ض���عر الطل���ق  روَّ

ت�ض���ويق اأنف�ض���هم حت���ى تقدم���وا ه���م، 

وبقيت تراوح مكانك؟ 

أنا بطبعي خجول. وهذا اخلجل جعلني  • ا
أبتعد عن تكوين �سداقات مع امل�رصفني على  ا

ال�سفحات الثقافية، ومل اأكون لنف�سي �سلة من 

دباء وال�سعراء متتدحني وت�سيد  الكت������اب واالأ

با�سمي على الطالع والنازل.. اخلجل منعني 

م������ن ت�سويق نف�سي. ثم جاءت فرتة االغرتاب 

يف الكوي������ت وكانت طويلة امت������دت من عام 

1976 وحتى ع������ام 2000، غبت خاللها عن 

امل�سه������د الثقايف وملا عدت اإىل الوطن، عدت 

أنا�ساً جدداً  أو ك�سائح. حيث وجدت ا كغريب ا

أو مل يعرفوين. وهذا  مل ي�سبق يل اأن عرفتهم، ا
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أ�سباب عدم انت�ساري.  �سبب من ا

الكتب التي اأ�ضدرها

- م���ا ه���ي الكت���ب الت���ي اأ�ض���درتها 

ن وهل هي تقت�رص على ال�ضعر  حتى الآ

الطلق؟ 

• اأ�سدرت خم�س جمموعات �سعرية هي 
على التوايل »اأوراق جريحة«، »اأحزان القمر 

آ�سيا«، »قناديل يف  االأخ�رص«، »حتت �سم������اء ا

العا�سف������ة«، و »خطوط عل������ى الريح« وهي 

كله������ا ق�سائد ن������ر. كما اأ�س������درت جمموعة 

»ق�سائ������د يتيمة« وهي جمموع������ة من ال�سعر 

العم������ودي �سعر التفعيل������ة، وم�رصحية »نادي 

ن اأ�س������درت جمموعة جديدة  الرجول������ة« واالآ

بعنوان »بقايا الل������وح املك�سور« وهي ق�سائد 

من ال�سعر الطلق. 

اأثر ا�ضتغاله بال�ضحافة

- عملت يف ال�ض���حافة طوياًل فهل 

جه���دك  عل���ى  تاأث���ري  لل�ض���حافة  كان 

بداعي؟  الإ

• ال�سحاف������ة عم������ل �س������اق ولكنه ممتع 
خا�س������ة اإذا كنت متار�س العم������ل ال�سحفي 

بلذة و�سغف. لذلك كان������ت ال�سحافة جماالً 

بداع. حيث كتبت مئات  وا�سعاً اأمام جهود االإ

دب وغريها.  املقاالت يف ال�سيا�سة واالأ

أم������ا ال�سع������ر، فه������و ينزل عل������ي كموت  ا

الفجاءة لذلك مل توؤثر ال�سحافة على اجلهد 

بداعي. اإمنا �سقلته وغذته وفتحت اأمامه  االإ

جماالت وا�سعة. 

- كي���ف تنظ���ر اإىل طغي���ان ال�ض���عر 

الطلق على ال�ضعر العمودي؟ 

• ق�سيدة النر �سف������ة جديدة للق�سيدة 
العربية، ومن غري املمكن اأن يت�سور اأي عاقل 

بد هو هو  اأن ال�سعر العربي كان �سيبقى اإىل االأ

يقاعات  �سكال وال�سيغ واالإ بالنمط نف�سه واالأ

فك������ان ال بد اأن يحدث ه������ذا التغيري.. ومن 

املوؤكد اأن عالقة ال�ساعر مع اللغة ومفرداتها 

�سي������اء  وم������ع حميط������ه ومتغريات������ه وم������ع االأ

أ�سبه  والتفا�سيل حتتاج اإىل مترد ورف�س هو ا

برحم تولد منه الق�سيدة اجلديدة. 

وه������ذا يقودنا اإىل ال�سوؤال التايل، اإذا كان 

ن�س������ان بطبعه ميال للتغي������ري بالفطرة يف  االإ

ال�س������كل وامل�سمون جتاه كل م������ا يواجهه يف 

أ�سكال التطور  كل مناحي احلياة، واإذا كانت ا

ن�سان  والتجديد والتحديث قد دخلت حياة االإ

أبينا، فلم������اذا هذا التهويل اإذا م�س  أم ا �سئنا ا

�سكال امل�سهد ال�سعري املاألوف �سواء  تل������ك االأ

أو الروؤى  فكار ا من ناحية اللغة واملفردات واالأ

وال�سور مو�سوع الق�سيدة. 

أبناء القرن الع�رصين  أننا ا يبقى اأن نعرف ا

أردن������ا اأن ن�س������خ دماً  والواح������د والع�رصي������ن ا

جديداً يف ج�سد ال�سعر العربي خوفاً من اأن 

يلح������ق بنا العطب، واأن نكت������ب ال�سعر بلغتنا 
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ومفرداتنا و�سورنا وم�ساعرنا وتاأمالتنا نحن 

ال بلغة وم�ساعر ال�سلف. 

دبي���ة  الأ م�ض���اريعك  ه���ي  م���ا   -

للم�ضتقبل؟ 

• ل������دي خمطوطات كث������رية متنوعة منها 
ما يتعلق بامل�رصح، فهناك م�رصحيتان واحدة 

بعنوان »عي������دان الق�س������ب« والثانية »املطر 

�سطورة.  حم������ر« وهي م�ستم������دة م������ن االأ االأ

كما ل������دي خمطوطات »من �س������ري امللهمني« 

و »�سخ�سيات ومواق������ف واأبطال من بلدنا« 

دب  اإ�سافة اإىل مقاالت كثرية يف ال�سيا�سة واالأ

دبي.  والنقد االأ

�ضاعر قافية..

- َم���ن ِم���ن �ض���عراء القافي���ة والوزن 

حت���ب اأن تق���راأ ل���ه وهل اأعطيت �ض���عرًا 

مماثاًل، هات منوذجًا منه..؟

أ ديوانه  • اأحب �سعر ب������دوي اجلبل واأقرا
با�ستم������رار كما اأحب �سع������ر ندمي حممد يف 

أ بدر �ساكر ال�سياب.  ديوانه »اآالم« واأقرا

وهذا منوذج من كتابتي لل�سعر العمودي 

بعنوان »ال�سهيد« 

ملن الغار والتماثيل يف كل

فوؤاد ومن حبيب البنود

وملن تن�ضد ال�ضبايا اأغانيها 

وت�ضبيح ال�ضاعر الفريد

يا اأخا العز والبطولة، والتاريخ 

يروي من كان خري ن�ضيد

ته على الدهر فاملالحم احلمراء

كانت مع ال�ضهيد ال�ضعيد

روعة املوت اأن يكون طريقًا

وانطالقًا اإىل البعيد البعيد

فر�ضان »ال�ضعر« املنثور

- ما راأيك يف �ض���عراء ال�ضعر املنثور، 

اأدوني�ض، اأن�ضي احلاج.. اإىل اآخره؟ 

أ �ساعراً كب������رياً وانتهى  • اأدوني�س ابت������دا
مفكراً وفيل�سوفاً كبرياً.

أن�سي احلاج اأعطى لق�سيدة النر نكهة  • ا
خا�سة.

• حممد املاغوط �ساعر متفرد ومتميز.
• �سليم������ان عواد �ساعر بوهيمي، خمل�س 
لق�سيدة النر، مل يخرج عن كتابة هذا النوع 
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م������ن ال�سع������ر. وهو رائ������د ق�سي������دة النر يف 

�سورية. 

• ا�سماعي������ل عامود �ساعر جيد، وجميد، 
وازدهرت ق�سيدة النر على يديه مع �سعراء 

اآخرين. 

• �رصك������ون بول�س ه������ذا ال�ساعر اأعطى 
لق�سي������دة النر وهج������اً متاألق������اً، ونقلها من 

املحلية اإىل العاملية. 

• عبا�س بي�سون �ساعر جميد، لديه �سور 
جميلة.. ولغة خا�سة. 

• �سعدية مفرج �ساعرة كويتية، مبدعة.. 
�سعرها ينب�س بالب�ساطة وال�سور املبدعة. 

• عبده وزان �ساعر ج������ريء.. وممتاز.. 
ويتميز با�ستخدامه الكلمة وال�سورة املوحية 

يف �سعره. 

)وهناك �سع������راء كث������ريون مبدعون، يف 

�سورية ولبنان وم�رص والكويت والبحرين..( 

أ�ساوؤوا اإىل ق�سيدة  كما اأن هناك �سعراء، ا

النر مبا يكتبون من ق�سائد يلجوؤون فيها اإىل 

الغرابة، واإىل ا�ستعمال الكلمات اخلارجة عن 

ديب الرفيع، وبهذا يحطون من قيمة  لغة االأ

ق�سيدة النر وال�سعر عموماً، وهناك �سعراء 

ي�ست�سهلون كتاب������ة ق�سيدة النر.. فري�سفون 

الكلم������ات بع�سها ف������وق بع�������س.. وي�سعون 

النقط وعالمات اال�ستفهام والتعجب.. وهم 

يف ذل������ك ال يقرتبون ولو �سع������رة من ق�سيدة 

النر، اأو من ال�سع������ر، ولعل هوؤالء املتطفلني 

على ق�سيدة النر، بكتاباتهم و�سعوا ال�سعر 

�سفل وجعل������وا النا�س  الطل������ق يف ال������درك االأ

يبتع������دون عن ق�سي������دة النر وع������ن ال�سعر 

عموماً. 

عل������ى كل ح������ال.. اإن ق�سي������دة النر كما 

قلت هي �سيغة جدي������دة لل�سعر العربي. وال 

ميك������ن اأن يت�س������ور اإن�سان عاق������ل اأن ال�سعر 

بد وه������ذه م�سوؤولية  �سيبقى كم������ا هو اإىل االأ

�سيلون الذي������ن يكتبون ق�سيدة  ال�سع������راء االأ

الن������ر مب�سوؤولية وح�س �سعري اأ�سيل.. فعلى 

عات������ق هوؤالء النهو�س مب�ستوى ق�سيدة النر 

نها  وجعلها.. الق�سيدة املطلوبة جماهريياً الأ

ق�سيدة امل�ستقبل.

جنوح اإىل الغمو�ض

الطل���ق  ال�ض���عر  �ض���عراُء  َه���م  ُيتَّ  -

ال���وزن  اأّنه���م حّطم���وا  اإىل  �ض���افة  بالإ

والقافي���ة واملو�ض���يقى، باأنه���م جنح���وا 

يف  نالح���ظ  ح���ني  يف  الغمو����ض  اإىل 

اإنتاجك نوعًا من الب�ض���اطة وال�ضهولة 

واملعنى الوا�ضح، فهل تعتقد اأن اأولئك 

يح���اء باأنه���م  يتعم���دون الغمو����ض لالإ

�ضعراء النخبة؟

أنا �س������د الغمو�������س يف ال�سعر، فنحن  • ا
نا�س  نا�س ب�سط������اء وطيبني، نكتب الأ نكتب الأ

يتعلم������ون القراءة والكتابة كما يقول ال�ساعر 
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الت�سيل������ي الكبري بابلو نريودا ، لهذا يجب اأن 

نتوج������ه اإىل هوؤالء ب������كالم ي�ستطيعون فهمه. 

أ اأعماله. واأن  ديب يريد اأن تقرا فال�ساعر واالأ

ي�سل ما يريد اإي�ساله اإىل القارئ اأما الذين 

يكتب������ون طال�سم ويتعم������دون الغمو�س. فهم 

ألقاب براقة خمادعة مثل قولك  ي�سعون وراء ا

�سعراء النخبة.

ن امل�ضهد ال�ضعري الآ

- نالح���ظ اأن ال�ض���حف واملج���الت 

باتت ل تن�رص اإل هذا النوع من ال�ض���عر 

املنث���ور كاأن ع�رص الق�ض���يدة املنظومة 

قد انتهى فما راأيك يف هذه الناحية؟ 

• بعد غي������اب عمالقة ال�سع������ر العمودي 
مل يظه������ر بعده������م �ساعر ي�ستطي������ع اأن ميالأ 

ف������راغ هذا النوع من ال�سع������ر. ولهذا نرى اأن 

أو  اجلرائ������د واملجالت تن�رص ال�سع������ر املنثور ا

الطلق باعتب������ار اأن هذا النوع من ال�سعر قد 

غمر امل�سهد ال�سع������ري اإال اأن هذا الطوفان 

من الق�سائد النرية يف اعتقادي ي�سيء اإىل 

ن ما ين�رص  ال�سعر وخا�سة ق�سي������دة النر � الأ

ي������دل عل������ى اأن �ساحب الق�سي������دة ي�ست�سهل 

أو يلجوؤون اإىل الغرابة  كتابة ه������ذه الق�سيدة ا

يف ا�ستعمال الكلمات وال�سور. 

يقول بول فالريي: ال�سعر نوع من الرف�س 

عمال لها هدفها يف  بالكلمات ونظام من االأ

ح������د ذاتها، وفعل ينزع اإىل البقاء يف ذاكرتنا 

مما نثريه من انفعاالت، على خالف الكالم 

الع������ادي الذي يذه������ب اإىل التال�سي مبجرد 

بالغ. االإ

اإذن لي�������س كل ما ين�������رص هو ق�سيدة نر. 

وهذا يعني اأن ال�سعر لي�س كالماً مر�سو�ساً.. 

اإنه فعل ين������زع اإىل البقاء يف الذاكرة. ولي�س 

جم������رد كالم عادي يتال�س������ى مبجرد النطق 

به. 

مل اأتوقف عن ال�ضعر

- عندما ن����رصت »اأعمالك الكاملة« 

هل توقفت عن كتابة ال�ضعر وهل حتن 

اإليه؟ اأم ما زلت تكتب ال�ضعر؟ 

• هل �سمعت عندليباً اأو ع�سفوراً يتوقف 
�سيل حينما ين�رصف  عن الغناء. ال�ساعر االأ

أنا  أو يتوقف عن كتابته ميوت وا عن ال�سع������ر ا

أم������ت بع������د. قلبي م������ا زال يخفق باحلزن  مل ا

واحل������ب وم������ا زال يحلو ل������ه الت�سك������ع على 

اأر�سفة الوجع.. هو ميتلئ باملدى واحلدائق 

أنا مل اأغادر ال�سعر لكي اأحن اإليه.  واملوانئ.. ا

كنت و�ساأبقى اأمار�س طقو�س ال�سعر و�سعائره 

حت������ت �سقف هذا العامل فال�سعر عندي ينبوع 

يتدف������ق من ذاته والق�سيدة تهبط كما يهبط 

املوت فجاأة. 

• كتب �سعراً طلق������اً يف دم�سق، اأعجبني 
بو�سوحه وب�ساطته: 

)�ضاحميني يا دم�ضق
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غادرتك كما يغادر الطري ع�ضه

بحثًا عن احلب والرزق والطعام

غادرتك كي اأ�ضتاق اإليك اأكرث

واأحبك اأكرث

وها اأنا اأعود اإليك(

أ�سه مرمريتا »ال�سعر«  وكتب يف م�سقط را

التايل الذي له امليزات نف�سها: 

)مطرقة واإزميل يف يد اأبي

ع�ضفورة �رصية ترفرف فوق راأ�ض اأمي 

وردة �ضتوية يف حاكورة جدي

فرا�ضة ملونة يف دفرت اأخي

فّلة بي�ضاء يف �ضعر اأختي

خلية نحل جتمع ع�ضلها على منحدر الوادي(

❁    ❁    ❁

اإنهما مقطعان من »ق�سيدتني« من كتابه 

ال�سع������ري ال�ساد�������س »بقايا الل������وح املك�سور« 

والواق������ع اإن جميع ما كتب له ميزة الو�سوح، 

وعدم التعقيد والغمو�س، كما اأن له ب�ساطة 

الريفي الذي ن�ساأ يف مرمريتا اجلميلة. 

¥µ
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�سفحات من الن�ساط الثقايف

كتاب ال�شهر

اجلن�س واملراأة عرب الع�سور

اآخر الكالم

الثقافة م�سدر القوة

اإعداد: اأحمد احل�سني

اإعداد وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن

رئي�س التحرير
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ماركيز يوّدع قراءه: 

من على فرا�ض املر�ض وجه الروائ������ي الكولومي ال�سهري غابرييل غار�سيا 

ماركي������ز ر�سالة وداعية اإىل اأ�سدقائه، حمل������ت خال�سة روؤيته للحياة والوجود 

ن�سانية، قال فيها مب������ا ي�سبه البوح ال�سع������ري ودفق امل�ساعر،  والعالق������ات الإ

أنني دمية، واأن يهبني  والروؤي������ة ال�سوفية والوجدانية: لو �س������اء اهلل اأن ين�سى ا

أ�ستثمرها بكل قواي. رمبا لن اأقول كل  �سيئ������اً من حياة اأخرى، فاإنني �س������وف ا

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني



�شفحات من الن�شاط الثقايف

345 2009 متـــــــــــوز     550 العــــــدد 

م������ا �أفكر به، لكنني حتم������اً �ساأفكر يف كل ما 

�سياء قيمتها، ال ملا متثله،  �ساأقوله. �ساأمنح �الأ

أن������ام قلياًل، و�أحل������م كثري�ً،  بل مل������ا تعنيه. �سا

مدركاً �أن كل حلظة نغلق فيها �أعيننا  

تعن������ي خ�سارة �ست������ن ثانية م������ن �لنور. 

خرون، و�ساأ�سحو  أ�سري فيما يتوقف �الآ �سوف �

فيما �ل������كّل نيام.، ل������و �ساء رب������ي �أن يهبني 

حي������اة �أخ������رى، ف�ساأرتدي مالب�������س ب�سيطة 

ر�س، لي�������س فقط عاري  أ�ستلقي عل������ى �الأ و�

أي�ساً. �ساأبرهن  �جل�سد و�إمنا عاري �ل������روح �

أنهم لن  للنا�س كم يخطئون عندما يعتقدون �

يكون������و� ع�ساقاً متى �ساخ������و�، دون �أن يدرو� 

أنهم ي�سيخون �إذ� توقفو� عن �لع�سق. للطف�ل  �

جنحة، لكنني �ساأدعه يتعلّم  �س�وف �أعطي �الأ

�لتحليق وحده. وللكهول �ساأعلّمهم �أن �ملوت 

أت������ي مع �ل�سيخوخة بل بفع������ل �لن�سيان.  ال يا

أيها �لب�رش.. تعلمت  لقد تعلمت منكم �لكثري �

�أن �جلميع يريد �لعي�س يف قمة �جلبل، غري 

مدرك������ن �أن �رّش �ل�سعادة تكم������ن يف ت�سلقه. 

تعلّم������ت �أن �ملولود �جلدي������د حن ي�سد على 

أنه  وىل فذل������ك يعني � أبيه للم������ّرة �الأ �إ�سب������ع �

ن�سان  بد. تعلّم������ت �أن �الإ �أم�س������ك به������ا �إىل �الأ

خر فقط  يح������ق له �أن ينظر من ف������وق �إىل �الآ

حن يجب �أن ي�ساعده على �لوقوف. تعلمت 

أ�سياء كثرية! لكن، قلة منها �ستفيدين،  منكم �

نه������ا عندما �ستو�سع يف حقيبتي اأكون اأودع  الأ

احلياة. ق������ل دائماً ما ت�سعر ب������ه، وافعل ما 

خرية  أنها املرة االأ تفّك������ر فيه. لو كنت اأعرف ا

أراِك فيها نائمة لكنت �سممتك ب�سدة  الت������ي ا

 ولت�رصع������ت اإىل اهلل اأن يجعلني 
ّ
بني ذراعي

أنها الدقائق  حار�ساً لروحك. لو كنت اأعرف ا

خ������رية الت������ي اأراك فيها، لقل������ت »اأحبك«  االأ

ولتجاهلت بخجل، اأنك تعرفني ذلك. هناك 

دوماً يوم الغ������د، واحلياة متنحن������ا الفر�سة 

أنني خمطئ وهذا هو  ف�سل، لكن لو ا لنفعل االأ

أنني  خري، اأحب اأن اأقول كم اأحبك، وا يومي االأ

ن الغد لي�س م�سموناً ال  أب������داً. الأ أن�ساك ا لن ا

لل�ساب وال للم�سن. رمبا تكون يف هذا اليوم 

أولئك الذين  خرية التي ترى فيه������ا ا امل������رة االأ

ن  أك������ر، ت�رصف اليوم الأ حتبهم. فال تنتظر ا

أت������ي وال بد اأن تندم على اليوم  الغد قد ال يا

الذي مل جتد فيه الوق������ت من اأجل ابت�سامة، 

أو اأنك كنت م�سغوالً كي  أو قبل������ة، ا اأو عناق، ا

تر�س������ل لهم اأمنية اأخرية. حافظ بقربك على 

أذنه������م اأنك بحاجة  َم������ْن حتب، ِاهم�������س يف ا

اإليهم، اأحببه������م واعتني بهم، وخذ ما يكفي 

من الوقت لتقول لهم عبارات مثل: اأفهمك، 

�ساحمن������ي، من ف�سلك، �سك������راً، وكل كلمات 

احلب التي تعرفها. لن يتذكرك اأحد من اأجل 

ما ت�سمر من اأفكار، فاطلب من الرّب القوة 
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�سدقائك  واحلكمة للتعبري عنه������ا. وبرهن الأ

حبائك كم هم مهمون لديك«.  والأ

أ�سطورة  ي�سار اإىل اأن غار�سيا الذي �ساغ ا

اأمريكا الالتينية يف الرواية والكتابة الواقعية 

وراق  وىل: االأ ال�سحرية، �سدرت له روايته االأ

الذابل������ة، وهو يف �س������ن الثالثة والع�رصين من 

عمره، م�ستلهماً هذه الرواية من ق�سة افتتان 

اأمه، لوي�س������ا �سانتياجا بحب عامل التلغراف 

ال�ساب الذي هو وال������د ماركيز، منجبة منه 

أربعة من  اأحد ع�رص ف������رداً ربتهم جميعاً مع ا

أبناء زوجها، متج������اوزة بنف�سها وعائلتها كل  ا

املح������ن التي ع�سفت بهم ع������رب حياة حافلة 

هلية، ومن  وبئة واحلروب االأ مرا�س واالأ باالأ

خرى: مئة عام  هذا املنطلق توالت رواياته االأ

من العزل������ة، احلب يف زم������ن الكولريا، �رصد 

م العظيمة،  اأح������داث موت معلن، جن������ازة االأ

والواقع اأن كل رواية من رواياته تلك حفظت 

له مكاناً متميزاً يف �سج������ل الرواية العاملية، 

دب عام  لينال عن ا�ستحقاق جائزة نوبل لالأ

1982، ولكن من قبل ذلك وبعده نال غار�سيا 

جائزة حمب������ة ماليني الق������راء يف العامل لهن 

وتعلقهم باأعمال������ه الروائية، وان�سدادهم اإىل 

)1(
اأجوائها الواقعية وعواملها ال�سحرية. 

وار يف ماري:  مركز للزَّ

بالتع������اون مع املعهد العايل للبناء بالطني 

وبدع������م من جمعية اأ�سدق������اء ماري بفرن�سا 

آثار دير ال������زور البدء بتنفيذ  تعتزم دائ������رة ا

م�������رصوع بناء مركز لل������زوار يف منطقة ماري 

ثرية كاأول موقع يت������م تخدميه مبثل هذا  االأ

ثرية يف  املرك������ز عل������ى م�ست������وى املواق������ع االأ

�سورية. 

ثار  وقال رئي�س �سعبة الهند�سة بدائرة االآ

بدي������ر ال������زور: اإن امل�رصوع يت�سم������ن ترميم 

ثري وبن������اء جمتمع حملي  وتاأهي������ل املوقع االأ

حوله، مو�سح������اً اأن املركز �سيت������م بناوؤه من 

أو ما  امل������واد التقليدي������ة املحلية اأي الط������ني ا

ي�سمى اللِّنب والت������ي حتاكي مواد بناء املوقع 

ثري ال������ذي مت ت�سييده قبل حوايل 7000  االأ

أنه������ا �سديقة للبيئة  أثبتت ا ع������ام وتلك املواد ا

وله������ا موا�سف������ات فني������ة اأف�سل م������ن املواد 

امل�ستخدمة حالياً يف البناء. 

وحتدث عن اأهمية املركز الذي �سيخدم 

أوله������ا اإن موقع ماري اليوم  اأكر من غر�س ا

ثرية يف �سورية عموماً ال يوجد  أو املواقع االأ ا

فيه������ا مركز زوار اأو خدم������ات منا�سبة ت�سهم 

ثرية  يف الرتوي������ج ال�سياحي كما اأن املواقع االأ

املجاورة ملاري �ست�ستفيد من هذا املركز مثل 

ال�ساحلية الرحبة ف�سيكون هذا املركز نقطة 

ت�سجيع جلذب الزوار من خمتلف اأنحاء العامل 

ثرية، و�سي�سم املركز  اإىل مواقع دير الزور االأ
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غرف ا�سرتاحة ومركزاً للمعلوماتية ومتحفاً 

ثرية املكت�سفة  �سغرياً لعر�س بع�س القطع االأ

�سا�سي������ة لبن������اء هذا  يف املوق������ع والغاي������ة االأ

املرك������ز هو بناء ج�������رص للتوا�سل بني املا�سي 

واحلا�رص. 

يذك������ر اأن موقع مدينة م������اري يبعد عن 

مدينة دير ال������زور 123 كم ويطلق على التل 

الذي تتو�سع فيه ا�سم تل احلريري واكت�سفت 

ع������ام 1933 م�سادفة عندما كان بع�س بدو 

املنطقة يبحثون عن حجارة لتغطية قرب اأحد 

موتاهم فعروا على متثال ن�سفي دون راأ�س 

كان مرفقاً بكتاب������ة م�سمارية ثم جاءت بعثة 

أ باأعمال  أندريه ب������ارد« لتبدا أثري������ة برئا�سة »ا ا

ن.  التنقيب التي مازالت م�ستمرة حتى االآ

اأن تل  واأظهرت الدرا�س������ات والتنقيبات 

احلري������ري ال يخفي يف باطنه مدينة واحدة، 

بل عدة مدن مرتاكم������ة فوق بع�سها البع�س 

لف الرابع  ترتاوح اأعمارها ما بني منت�سف االأ

ل������ف الثاين قبل  قب������ل املي������الد ومنت�سف االأ

كاديون  امليالد و�سكن التل ال�سومري������ون واالأ

والبارثي������ون  وال�سلوقي������ون  �سوري������ون  واالآ

آثاره املكت�سفة: »حي  وال�سا�سانيون، ومن اأهم ا

املعابد والق�رص امللكي ق�رص امللك زوي ليم« 

أورنين������ا الذي يعد من  ومتثال رب������ة الينبوع ا

اأروع التماثيل الت������ي عرفتها الب�رصية وذلك 

وروبية التي و�سفتها كما مت  ح�سب الوثائق االأ

اكت�ساف 250 األف رقم من الطني الفخاري 

أدبية و�سيا�سية وع�سكرية  تت�سمن ن�سو�س������اً ا

)2(
واقت�سادية ودينية واإدارية. 

آلهة اخل�ضب بتدمر:  معبد ا

مريكية عملها  ثرية االأ با�رصت البعث������ة االأ

آلهة اخل�سب  يف البحث والتنقيب عن معبد ا

والتوالد يف مدين������ة تدمر اليوم بالتعاون مع 

آثار املدينة.  البعثة الوطنية ملديرية ا

آلهة  وقالت م�س������ادر البعث������ة: اإن معبد ا

ثرية املهمة التي  اخل�سب يعد من املعابد االأ

ال تزال حتت الرمال م�سيفة اأن هناك اأكر 

آلهة وردت يف الن�سو�س التدمرية  من ثالثني ا

ن �سوى �ستة معابد هي  مل يكت�سف منها اإىل االآ

بل، الالت، نبو، اأر�سو، بلحمون، وبعل�سمني. 

ي�سار اإىل اأن البعثة قامت خالل مو�سمها 

ول يف الع������ام املا�س������ي باأعم������ال الرف������ع  االأ

الطبوغرايف واإعداد الر�سومات واملخططات 

ملوق������ع املعبد املفرت�������س يف املنطقة املعروفة 

بال�رصيع������ة �سم������ن واحة ب�سات������ني تدمر اإىل 

ال�رصق من نبع اأفقا التاريخي اإ�سافة اإىل فتح 

أ�سبار للتاأكد م������ن هوية املوقع الذي ك�سفت  ا

أ�سا�سات بناء مل يتم التاأكد من  فيه على بع�س ا

أو الغر�س م������ن ا�ستخدامه وقد عر  �سفت������ه ا

بداخله على نقد برونزي.
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وعل������ى �سعيد تابع فقد من������ح اإمرباطور 

ثار ال�سوري الدكتور  اليابان اأكي هيتو عامل االآ

�سلط������ان حمي�سن و�س������ام »ال�سم�س امل�رصقة.. 

�سع������ة الف�سية«. مع و�ساح تقديراً جلهوده  االأ

ث������ار يف اليابان  واإ�سهامات������ه يف تقدم علم االآ

كادمي������ي بني  ودوره يف تعزي������ز التب������ادل االأ

البلدين. 

يذك������ر اأن الدكت������ور حمي�سن ك������ان �سغل 

ثار  من�س������ب املدير العام للمديرية العامة لالآ

واملتاح������ف يف وزارة الثقاف������ة وي�سغل حالياً 

أ�ست������اذ ح�سارات ما قب������ل التاريخ  من�س������ب ا

)3(
ثار يف جامعة دم�سق.  وعلم االآ

نق�ض يعود حلقبة عام الفيل: 

ع������ر على نق�������س جديد جلي�������س اأبرهة 

احلب�سي بخط امل�سند وذلك يف موقع مريغان 

ثري مبنطقة تثليث جنوب اململكة العربية  االأ

ال�سعودية، وذلك وفق ما �رصح به مدير ق�سم 

كلبي  ث������ار يف حمافظة بي�سة عب������د اهلل االأ االآ

من اأن فريقاً علمياً فرن�سياً اطلع على النق�س 

و�سيق������وم بت�سجيل املوق������ع ودرا�سته، اإ�سافة 

اإىل زيارته موقع �سفا احلم�سة الذي يحوي 

ثرية.  عدداً من النقو�س االأ

آثار  وك������ان الفريق ال������ذي ي�سم عامل������ي ا

فرن�سي������ني وم�سوراً متخ�س�س������اً يف ت�سوير 

ثرية اإىل جانب عدد من  النقو�س واملواقع االأ

الباحثني ال�سعوديني ق������د زار تثليث للهدف 

خدود  ذات������ه بعد فراغهم من درا�سة موقع االأ

ثري يف جنران. االأ

ي�سار اإىل اأن الفريق الفرن�سي يقوم بزيارة 

ثرية يف منطقتي ع�سري  عدد من املواق������ع االأ

وجنران بالتعاون مع الهيئة العامة لل�سياحة، 

أ�سابيع. ومتتد الزيارة ل�ثالثة ا

يذكر اأن اأبرهة احلب�سي ويقال له اأي�ساً 

را�سي  �������رصم كان حاكماً عل������ى االأ أبره������ة االأ ا

أك�سوم احلب�سية، والحقا  العربية من مملكة ا

اأ�سب������ح ملكاً على اليم������ن، بعد اأن غزاها يف 

القرن ال�ساد�س امليالدي، وكان اأبرهة واحداً 

أر�سل  من ق������ادة جي�س املل������ك كالب ال������ذي ا

خ�س������اع اجلزيرة العربي������ة يف حوايل عام  الإ

أثناء ح�ساره  520، وق������د ق�سى اأبرهة نحبه ا

ملكة، �سمن غزوه للحجاز يف عام 570، الذي 

)4(
يعرف بعام الفيل. 

الحتفال مبئوية الدوعاجي: 

احتفل������ت ال������دورة ال�27 ملعر�������س تون�س 

ال������دويل للكتاب ه������ذا الع������ام مبئوية ميالد 

دبية  أب������رز الوجوه االأ عل������ي الدوعاجي اأحد ا

ول  عالمية يف تون�س خ������الل الن�سف االأ واالإ

من القرن الع�رصين، حيث اأقيم بهذه املنا�سبة 

لق������اء فكري ع������ن اأدب واإب������داع الدوعاجي 
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دب وال�سعر يف  الذي يعترب م������ن بني رموز االأ

تون�س. 

واأكد وزير الثقافة التون�سي عبد الروؤوف 

البا�سطي اأن تكرمي الدوعاجي �سمن معر�س 

الكت������اب، يندرج يف اإطار تك������رمي تون�س لكل 

أبنائها،  اأجي������ال املبدع������ني املتميزي������ن م������ن ا

وحفاظها عل������ى ذاكرة من وهب������وا ملكاتهم 

ثراء املدونة الثقافية  وجهودهم واأعمالهم الإ

أنه: لعب دوراً  الوطني������ة وتغذيتها، م�سيف������اً ا

ريادي������اً يف ر�س������م مالمح الثقاف������ة التون�سية 

ول من  أركانها خالل الن�س������ف االأ وتثبي������ت ا

الق������رن الع�رصين، من جهته ق������ال بو بكر بن 

فرج، مدير معر�س تون�������س الدويل للكتاب: 

اإن الدوعاجي مب������دع ا�ستثنائي قدم لتون�س 

أدباً و�سحافة وم�رصحاً الكثري �سعراً وا

والدوعاج������ي الذي ول������د يف باب �سويقة 

بالعا�سمة ع������ام 1909 ومات يف عام 1949 

�ساعر وكاتب و�سحفي واأدبي متميز �ساهم يف 

اإثراء احلركة الثقافية يف البالد يف الن�سف 

ول من الق������رن الع�رصين مع جمموعة من  االأ

املثقفني عرفوا بجماعة حتت ال�سور، عرف 

باأ�سلوبه املتفرد يف الكتابة وبال�سخرية والتهكم 

يف مرحلة تاريخية مهمة كانت خاللها تون�س 

ترزح حتت وطاأة اال�ستعمار الفرن�سي، بهدف 

حب������اط التي يعي�سها  التخفي������ف من وطاأة االإ

آنذاك.  التون�سيون ا

وق������د تخلل������ت اللق������اء �سه������ادات قدمها 

عالم حول  بع�س رج������ال الفكر والف������ن واالإ

الدوعاج������ي، فقال عنه عز الدين املدين: اإن 

أ�سلوباً متفرداً يجمع بني  الدوعاجي اخت������ار ا

الهزل واجلد يف كتاباته ال�سحفية من خالل 

جريدته اخلا�سة )ال�������رصور( التي ظهر اأول 

عدد منها عام 1936، وا�ستعر�س عدد اآخر 

من املتحدثني مواه������ب الدوعاجي املتعددة 

دب وامل�رصح والر�سم  يف الق�س������ة وال�سعر واالأ

وال�سحافة.

�سارة اإليه اأن معر�س تون�س  ما جت������در االإ

الدويل للكتاب احتفى بدورته احلالية مبدينة 

القد�س ك�سيف �������رصف، باعتبارها عا�سمة 

للثقافة العربية لع������ام 2009، واأقام يف هذا 

دبية  املجال جمموعة وا�سعة من الن�ساطات االأ

والفكرية والفنية، التي ت�سمنت العديد من 

ال�سعرية،  م�سيات  واالأ والندوات  املحا�رصات 

واملعار�������س الفني������ة والرتاثي������ة والفلكلورية، 

والت������ي ترك������زت مو�سوعاته������ا ح������ول تاريخ 

القد�س، وتراثها و�سكانها، واأحيائها ومعاملها 

ثرية، مربزة م������ا للقد�س من  العمراني������ة واالأ

مكانة خا�س������ة يف وجدان كل عربي وم�سلم، 

وا�ست�سافت على ه������ذا ال�سعيد عدداً كبرياً 

جانب من  دباء وال�سع������راء العرب واالأ من االأ

بينهم: زكريا حمم������د واأحمد دحبور ونظمي 
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اجلعبة، ور�سيد بوجدرة من اجلزائر ومكاوي 

�سعيد م������ن م�رص وحيدر حي������در من �سورية 

وزينب حفني من ال�سعودية اإ�سافة اإىل عتيق 

رحيمي من اأفغان�ستان احلا�سل على جائزة 

)5(
جونكور يف فرن�سا عام2008. 

املجال حتتفل بتاريخ القد�ض: 

ويف �سياق مت�س������ل احتفلت جملة املجال 

الليبية بتاريخ مدينة القد�س وتراثها، وذلك 

�سم������ن اإطار االحتف������ال بالقد�������س عا�سمة 

أف������ردت به������ذه  للثقاف������ة العربي������ة، حي������ث ا

أ�سا�سية حول الثقافة  املنا�سبة ثالثة حم������اور ا

الفل�سطيني������ة، ج������اءت عناوينه������ا كالت������ايل: 

غزة.. �سه������ادات ثقافي������ة يف مالمح املوت، 

وذلك تعبرياً عن ن�رصة غزة فل�سطني وجمع 

ال�سم������ري الثقايف العرب������ي حولها يف حمنتها 

التاريخية والراهنة. 

اأما املحور الثاين فكان حول جتربة بع�س 

املفكري������ن والروائيني، وم������ن بينهم الروائية 

الفل�سطينية �سحر خليف������ة من خالل كتابها 

»ربي������ع حار«، واملفك������ر الفل�سطين������ي الكبري 

»اإدوارد �سعيد«، وت�سمن هذا املحور �سهادات 

ثقافية مهمة يف م�س������رية املفكر الفل�سطيني 

الراح������ل وعنوان انتم������اء منقط������ع بامل�ساألة 

الفل�سطيني������ة التاريخي������ة ب�سمريها الثقايف 

بالكينونة  املتالح������م  ووعيه������ا  خالق������ي  واالأ

الفل�سطينية. 

اأما املح������ور الثالث فكان ح������ول القد�س 

ب�سفته������ا عا�سم������ة الثقافة العربي������ة للعام 

2009، وقد جاء ه������ذا امللف حافاًل مبادته 

التاريخية عن املدينة املقد�سية الفل�سطينية 

و�ساهداً ثقافياً اأي�ساً على امل�ساهمة الفاعلة 

براز امل�سه������د الثقايف التاريخ������ي للمدينة  الإ

الفل�سطينية املحا�������رصة مب�رصوعات التهويد 

ر�س  أ�سا�س������ات االأ الت������ي حتف������ر )ياأ�سها( يف ا

التاريخية ال�سلبة. وم������ن ملف القد�س عرب 

الع�س������ور اإىل ع������امل الرتجمات حي������ث تعود 

بن������ا فاطمة ناع������وت اإىل فل�سط������ني الكربى 

م������ن خالل ترجمة وق������راءة جديدة يف رواية 

مريك������ي »اإدوارد �سميد«، وهي  »الدائرة« لالأ

أثارت الكثري م������ن ال�سو�ساء  الرواية الت������ي ا

وردود الفعل املتباين������ة نظراً لطبيعة مادتها 

بي�س يف ال�رصق  املناه�سة ل�سيا�سات البيت االأ

و�س������ط، وقد اأهدى املوؤلف الكتاب ملاليني  االأ

الفل�سطينيني املطرودين من ديارهم، والذين 
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يحلمون بحق العودة اإىل فل�سطني. 

ال���ع���الق���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة � 

العربية: 

اأقامت جائزة ال�سي������خ زايد للكتاب على 

هام�������س م�ساركتها يف معر�������س لندن الدويل 

ن������دوة ح������ول »العالق������ات الثقافية  للكتاب 

العربية-الهندية«، �سارك بها كل من الدكتور 
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عبد اهلل املدين، خب������ري العالقات الهندية-

العربية، والدكتور ذكر الرحمن، رئي�س املركز 

الثقايف الهندي العربي يف نيودلهي، وح�سور 

عدد من ال�سف������راء والدبلوما�سيني واملثقفني 

واملهتمني. 

وحتدث الدكت������ور علي را�س������د النعيمي 

ع������ن اجلائ������زة واأهدافها يف ن�������رص الثقافة 

العربية عل������ى م�ستوى العامل وت�سجيع احلوار 

أّن هذه الندوة متثل  بني الثقافات، واأ�ساف ا

منوذج������اً للح������وار احل�ساري ب������ني الثقافة 

الهندية والعربي������ة واللّتني ترتبط جذورهما 

تاريخياً. 

وحت������دث الدكتور عب������د اهلل املدين عن 

ج������ذور العالقات احل�ساري������ة واالجتماعية 

العربية-الهندي������ة، مبّين������اً اأن الرواب������ط بني 

�سالم،  احل�سارتني تعود لع�س������ور ما قبل االإ

و�سملت التج������ارة والثقافة وحتى االختالط 

االجتماعي بني �سعوب املنطقتني، واأ�ساف اأن 

�سالمية كان  الع�رص العبا�سي يف احل�سارة االإ

الع�رص الذهبي للعالق������ات الهندية العربية 

حي������ث ازدهرت ترجم������ات املوؤلفات الهندية 

دب والفل�سف������ة والريا�سيات  املختلفة يف االأ

والط������ب وعل������وم الفل������ك، موؤك������داً اأن هذه 

العالقات ظلت بارزة حتى ع�رصنا احلديث، 

حيث كانت الهند اأحد اأهم م�سادر املنتجات 

التجاري������ة يف اخلليج العرب������ي قبل اكت�ساف 

النف������ط، واأّدت حركة التج������ارة الن�سطة تلك 

اإىل اإنعا�������س التوا�سل احل�س������اري بني الهند 

واخللي������ج العربي من تناقل اخلربات والعمل 

والتزاوج. ويف جم������ال الثقافة عقب الدكتور 

املدين باأن للهند دوٌر المع يف اإدخال �سناعة 

الكتاب والطباعة اإىل اخلليج العربي، متمثاًل 

يف املطاب������ع الهندية ال�سنع التي طبعت اأوىل 

ال�سحف اخلليجية يف البحرين. 

كما حت������دث الدكتور ذكر الرحمن بدوره 

عن واقع التوا�سل العربي والهندي وخا�سة 

دب، حيث بنّي اأن التبادل  يف جمال الكتابة واالأ

دبي بني احل�سارتني كان اأقوى من الطرف  االأ

العربي متمثاًل بانت�سار العديد من الرتجمات 

الهندية للكّتاب واملبدع������ني العرب كالرازي 

وابن �سينا وجربان خليل جربان والتي القت 

قبوالً ممي������زاً يف املجتمع الهندي، مما يلقي 

ال�س������وء على م�ساحة وا�سع������ة اأمام الكتابات 

الهندي������ة لالنت�سار يف الع������امل العربي، موؤكداً 

اأن التوا�سل العرب������ي الهندي مل يقت�رص على 

بداعي، بل تعّداه اإىل ن�رص  دبي واالإ التبادل االأ

الفكر الديني التنويري والذي يعزى يف الهند 

وىل لفك������ر الباحثني واملفكرين  بالدرج������ة االأ

فغاين وحممد  العرب اأمثال »جمال الدين االأ

عبده«، ه������ذا اإىل جانب دور الهند املتوا�سل 
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أثر  عل������ى ال�سعيد الثقايف والفن������ي وال�سيما ا

بداعي  ال�سينما الهندية يف تكوين اخليال االإ

العربي وتخّطيها العواقب اللغوية لت�سل اإىل 
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جمهور عربي وا�سع.

اأيام مكنا�ض الثقافية: 

اأقام ق�سم ال�سوؤون الثقافية واالجتماعية 

أيام مكنا�س الثقافية  مبدينة مكنا�س املغربية ا

وىل، وذلك حتت �سعار »الثقافة حلقة مهمة  االأ

يف معادلة التنمية املحلية«، حيث مت افتتاح 

معر�������س الفنان الت�سكيلي علي ال�رصقي ببهو 

الق�رص البل������دي، والذي ميثل جتربة عميقة 

ومتنوعة. 

يام اأم�سيات  وت�سمنت فعاليات ه������ذه االأ

�سعرية �سارك به������ا كل من ال�سعراء املغاربة: 

اأحم������د ن�������رصايف، اأحميدة بلب������ايل، اإدري�س 

أبو  زاي������دي، �سمرية ج������ودي، عبدالرحي������م ا

�سفاء، نعيم������ة زايد، خالد م�س������اوي، مازن 

ال�رصيف، اإدري�س ال������رواح، ثم اأعقبها توقيع 

ديوان »ابتهاالت غائم������ة« ملحمد �رصفاوي، 

وبتق������دمي ال�ساعر اإبراهي������م قهوايجي الذي 

أدار اجلل�س������ة النقدي������ة مب�سارك������ة عبد اهلل  ا

الطني الذي �س������ارك مبداخلة عنوانها »من 

اأجل مط������ر عا�س������ق وربيع و�سي������ك«، تناول 

فيه������ا طبيعة العالقة الت������ي تربطه بال�ساعر 

وخ�سو�سي������ات اخلطاب ال�سعري يف ديوانه، 

ثم تلت ذلك مداخل������ة الناقد حممد اإدارغة 

بعنوان »الذات بني الوجع الكائن واخلال�س 

املمكن«، تناول فيها قراءة لعنوان املجموعة 

و�������رّصح اإحباطات ال������ذات وت�سظيات الواقع 

�سلوبية فيها،  في������ه معرجا على ال�سم������ات االأ

كما مت توقيع ديواين ال�ساعرة فاطمة اأحيو�س 

»مغربية ال�سح������راء«، و»ال�سهداء والغوغاء« 

بعد اأن قدم حممد �سخمان انطباعاته حول 

�سعرها. 

و�سهدت فعاليات هذه التظاهرة عرو�س 

م�رصحية، حي������ث مت عر�س م�رصحية »ال�سيخ 

الزردة« م������ن تاأليف واإخراج احلبيب بلوندي 

باملرك������ز الثقايف الفرن�س������ي بحمرية، كما مت 

تك������رمي الفنان حممد اجلم نظ������را لعطاءاته 

امل�رصحية. 

ي������ام ندوة حول  ونظمت خ������الل هذه االأ

دبي بني الن�رص الورقي  ب������داع االأ مو�سوع »االإ

لك������رتوين« مب�ساركة عب������دو حقي الذي  واالإ

دبي بني  بداع االأ رك������ز يف مداخلة بعنوان »االإ

الن�رص الورقي وااللك������رتوين« ركز فيها على 

املحاور التالية: حركة الن�رص يف العامل والعامل 

العرب������ي، اإ�سكالية الن�������رص يف الوطن العرب، 

أية عالق������ة؟ واقع الكتاب  نرتنت ا دب واالإ االأ

لك������رتوين، واقع  ب������ني ال�سندي������ن الورقي واالإ

لكرتوين يف الوطن العربي  الن�رص الورقي واالإ
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لكرتونية والرقمية،  وتاريخ عالقة ال�سعر باالإ

لكرتوين  اإ�سافة اإىل مداخلة ح������ول الن�رص االإ

ومنظور االنتقام، التي تناولت حيثيات الن�رص 

باملغرب، العامل الرقمي وبوابة الن�رص، وموقع 

املبدع يف الع������امل الرقمي والعامل الورقي: هل 
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أم انتقام.  هي عالقة ان�سجام ا

����ض���الم���ي���ة يف ال��ه��ن��د  ال���ع���م���ارة الإ

واإيران: 

عل������ى للثقافة بالقاهرة  أق������ام املجل�س االأ ا

ندوة ع������ن ترجمة كتب ال������رتاث احل�ساري 

والعم������راين يف اللغات ال�رصقي������ة، �سارك بها 

جمموعة م������ن املتخ�س�سني يف عامل الرتجمة 

من اللغات ال�رصقية.

وىل للندوة حتدث د.حممد  ويف اجلل�سة االأ

عبد اللطيف هريدي عن الفنون العثمانية يف 

اخلط العربي، كما حتدث د.حممد ال�سعيد 

جمال الدين عن املو�سيقى يف ديوان »�سم�س 

تربيزي«، ود.حممد حمزه احلداد عن درا�سة 

لبع�������س امل�سطلحات امل�رصقي������ة يف العمارة 

�سالمي������ة، ود.عادل عبد املنعم �سويلم عن  االإ

ث������ري يف الفار�سي������ة واإ�سكالية  امل�سطل������ح االأ

الرتجم������ة، ود.رحاب اإبراهيم ال�سعيدي عن 

اأهمي������ة املوؤلف������ات الفار�سي������ة يف الدرا�سات 

ثرية.  االأ

أم������ا اجلل�سة الثاني������ة فتناولت حماورها  ا

�سا�سية مو�سوع العم������ارة يف الهند، حيث  االأ

حت������دث فيه������ا د.اخ������رت �سمار ع������ن العمارة 

�سالمية يف مدينة دلهي، ود.اأحمد حممد  االإ

عبد الرحم������ن عن امل�ساج������د التاريخية يف 

دله������ي، ود.يو�س������ف عامر عن ف������ن العمارة 

�سالمي������ة بالهند، ود.فوزي������ة عبد العزيز  االإ

�سباح عن العم������ارة اململوكية يف �سبه القارة 

الهندية، ود.راني������ا حممد فوزي عن العمارة 

�سالمية يف الهور.  االإ

العم������ارة  الثالث������ة  اجلل�س������ة  وناق�س������ت 

�سالمية يف اإيران، وحتدثت فيها د.اإميان  االإ

عرفه عن ميدان نق�س جهان »مدينة اأ�سفهان 

منوذج������اً«، ود.هناء الع������ارف عبد الاله عن 

�سالمية، ود.مرفت �سمري  آثارها االإ كا�س������ان وا

�سالمية  ث������ار التاريخي������ة واالإ ممدوح عن االآ

يف مدينة �سرياز، ود.ع������زة م�سلم عن مدينة 

�سالمية، ود.رئيفة  آثارها االإ يرانية وا »قم« االإ

أثر الفن ال�سا�ساين يف الفن  فوؤاد حممد عن ا

�سالمي »امل�سكوكات منوذجاً«.  االإ

وقد تناول������ت اجلل�سة الرابع������ة مدار�س 

الر�س������م والت�سوير واخلطوط، وحتدث فيها 

د.حممد نورالدين عبد املنعم، عن بهزاد ملك 

امل�سورين وم�سور املل������وك، وعر�س د.�سبل 

اإبراهي������م عبيد كت������اب »كتيبه ه������اى �سفال 

ني�سابور«، كما يتحدث د.حممود عبد الكرمي 
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أملانيا، ود.فائزة  يراين يف ا عن كنوز الف������ن االإ

�سالمية  عبد الفتاح عز الدين عن العمارة االإ

يف القد�س من خالل كتابات الرحالة العربي 

ابن بطوطة، ود.حازم حمفوظ عن الكتابات 

ردية.  ثرية على مراقد �سعراء االأ االأ

خرية  وخ�س�ست اجلل�س������ة اخلام�سة واالأ

ثار ال�رصقي������ة، وفيها يتحدث  جلول������ة بني االآ

د.عبد العزيز حمم������د عو�س اهلل عن �سبيل 

ال�سلطان اأحمد الثالث: منوذج لتكامل العمارة 

�سالمية، ود.اأحمد عبد اهلل جنم  والفنون االإ

ع������ن العم������ارة يف خدمة املجتم������ع جمموعة 

ال�سلطان حممد الف������احت منوذجاً، ود.طارق 

دراك الذاتي للح�سارة  عبد اجلليل ع������ن االإ

لدى ال�سخ�سي������ة املعمارية، ود.اإميان حممد 

أبو املجاهد يو�سف  عي�سى عن جمموعة وقف ا

على طريق اأفيون – جاى، ود.حممود عالوي 
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�سالمية يف اأوزبك�ستان.  عن العمارة االإ

ي�������ض���ي�������ض���ك���و: وت���ن���م���ي���ة ال���ع���امل  الإ

�ضالمي:  الإ

�سالمية للرتبية والعلوم  قالت املنظمة االإ

والثقاف������ة /اإي�سي�سك������و/ مبنا�سب������ة الذكرى 

ال�سابع������ة والع�رصين على تاأ�سي�سها: اإن ذكرى 

التاأ�سي�س ت�س������ادف هذا العام اقرتاب حلول 

ول م������ن ال�سنة الثالث������ة النهائية  الن�سف االأ

خلطة العمل الثالثية -2007-2009-، التي 

أه������داف ا�سرتاتيجية، ت�سمل  أربعة ا ح������ددت ا

ع�ساء  تطوير املنظومة الرتبوية يف الدول االأ

مي������ة يف مفهومها  -50 دول������ة- للحد من االأ

الوا�سع، وامل�ساهمة يف تعميم التعليم للجميع، 

وحتقي������ق التنمي������ة ال�ساملة، والت������ي �سملت 

أي�س������اً تعزيز البحث العلم������ي لن�رص املعرفة  ا

وت�سخ������ري نتائجه من اأج������ل التنمية، وتفعيل 

دور العمل الثقايف يف تنمية املجتمع، واإقرار 

ال�سل������م والتعاي�������س بني ال�سع������وب، وجت�سري 

ع�ساء والدول  الفجوة الرقمية بني الدول االأ

املتقدمة. 

أن�سئ������ت خ������الل  ي�سي�سك������و ا يذك������ر اأن االإ

املوؤمت������ر التاأ�سي�سي الع������ام املنعقد يف مدينة 

فا�������س يف اململكة املغربية، �سنة 1982، الذي 

ي�سي�سكو املعتمد من  �س������ادق على ميث������اق االإ

�سالمي احلادي ع�رص لوزراء  قب������ل املوؤمتر االإ

آباد يف باك�ستان  اخلارجية املنعقد يف اإ�سالم ا

يف �سه������ر مايو من �سنة 1980، حيث اجتهت 

اهتماماته������ا من������ذ خطة العم������ل التاأ�سي�سية 

تنمي������ة  �سه������ام يف  االإ اإىل   ،-1983-1982-

ع�ساء يف حقول  امل������وارد الب�رصية لل������دول االأ

الرتبي������ة والعلوم والثقاف������ة واالت�سال، واإىل 

�سالمية يف ميادين  اإبراز اإ�سهام احل�سارة االإ

املعرف������ة، وت�سحي������ح املعلومات ع������ن �سورة 

�سالم وامل�سلم������ني يف الغرب، واإىل متكني  االإ
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ع�س������اء من ولوج جمتمع املعلومات  الدول االأ

واملعرفة. 

وق������د توا�سل العمل يف هذه املجاالت يف 

اجت������اه مت�ساعد، ومن خ������الل تنفيذ ثماين 

خطط عمل ثالثية، ب������داأت من �سنة 1986، 

وتنته������ي يف نهاي������ة ال�سنة احلالي������ة 2009، 

ويف اإط������ار م������ن التخطي������ط اال�سرتاتيج������ي 

�سالمي، الذي يتمثل  لبن������اء م�ستقبل العامل االإ

يف و�س������ع اإحدى ع�������رصة ا�سرتاتيجية تغطي 

جم������االت تطوي������ر الرتبية والثقاف������ة والعلوم 

والتكنولوجي������ا واالبتك������ار والتقنية احليوية 

وامل������وارد املائية والتكاف������ل الثقايف وتقنيات 

املعلومات واالت�س������ال والعمل الثقايف خارج 

�سالمي واال�ستف������ادة من الكفاءات  الع������امل االإ

�سالم������ي والتقريب  امل�سلمة خ������ارج العامل االإ

�سالمية والتنمية امل�ستدامة  بني املذاه������ب االإ

ال�سيا�س������ات  وجتدي������د  الثق������ايف  والتن������وع 

الثقافية. 

ويق������ول م�سوؤول يف املنظم������ة اإن النجاح 

ي�سي�سكو خالل  املط������رد ال������ذي حققت������ه االإ

ال�سنوات ال�سبع والع�رصين، يعود اإىل اجلهود 

املكثف������ة واملتوا�سل������ة التي تبذله������ا املنظمة 

يف اإط������ار تخطيط حمكم، وب������اإدارة حازمة، 

ع�ساء، يف حتقيق  وبدعم قوي من الدول االأ

هداف التي ين�������س عليها ميثاقها، والتي  االأ

تنطلق من تقوية التعاون وت�سجيعه وتعميقه 

ع�ساء يف جم������االت الرتبية  ب������ني ال������دول االأ

والعلوم والثقاف������ة واالت�سال والنهو�س بهذه 

املجاالت وتطويره������ا، من خالل العمل على 

ت�سجي������ع التفاعل الثق������ايف وتدعيم التكامل 

والتن�سيق بني املوؤ�س�سات املتخ�س�سة التابعة 

�سالم������ي، واإىل اإب������راز  ملنظم������ة املوؤمت������ر االإ

�سالمي������ة والتعريف  خ�سائ�������س الثقاف������ة االإ

مبعامله������ا، وتوؤكد على التكامل والرتابط بني 

ع�ساء،  ال������دول االأ املنظوم������ات الرتبوية يف 

وتن�س على دعم جه������ود املوؤ�س�سات الرتبوية 

والعلمية والثقافية للم�سلمني يف الدول غري 

ع�ساء.  االأ

جه������ود  تتوا�س������ل  ط������ار،  االإ ه������ذا  ويف 

ي�سي�سكو التي تت�ساعف خطة بعد خطة،  االإ

جنازات، ويتكاثر حجم  فيت�ساعد موؤ�������رص االإ

امل�رصوع������ات احل�ساري������ة الك������ربى والربامج 

ن�سطة التي تنفذها  الرئي�سَي������ة والفرعية واالأ

أولويات حتددها خطط العمل الثالثية  وفق ا

املتعاقب������ة يف �سوء ا�ستق������راء اأو�ساع الرتبية 

والتعليم والبحث العلمي والعمل الثقايف يف 
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ع�ساء.  الدول االأ

����ض���ب���ل ال�����ت�����ع�����اون م������ع ج���ام���ع���ة 

بريطانية: 

أبوظب������ي للثقافة  �سمن م�سارك������ة هيئة ا

وال������رتاث يف معر�س لندن للكت������اب، تكللت 

م�سارك������ة اأكادميي������ة ال�سع������ر - الت������ي تعترب 

امل�سارك������ة الثاني������ة لها يف ه������ذا املعر�س - 

كادميية  بنجاح كب������ري، حيث �سهد جن������اح االأ

أ�سفرت عن عدد  اإقباالً كبرياً من الزوار، كما ا

أن�سطة  م������ن املخططات امل�ستقبلي������ة لتو�سيع ا

�سدارات والرتجمة  كادميية يف جم������ال االإ االأ

كادميية.  والدرا�سة االأ

أ�سار �سلط������ان العميمي مدير اأكادميية  وا

كادميية �سهد اهتماماً  ال�سعر اإىل اأن جناح االأ

واإقب������االً كبريين من جانب عدد كبري من دور 

جنبي������ة، وكذل������ك املثقفني العرب  الن�������رص االأ

كادميية الكثري من  جانب، كما تلق������ت االأ واالأ

جانب عن  اال�ستف�سارات من قبل املهتمني االأ

كادميي������ة وبراجمها، وذلك  طبيعة عم������ل االأ

كادميية  جتاوباً مع الربنامج الذي و�سعته االأ

يف م�ساركته������ا بالدورة احلالي������ة للمعر�س، 

والذي يت�سمن التعريف ببدء انطالق املو�سم 

كادميية.  ول للدرا�سة االأ االأ

واأبدى الزوار هن������اك اإعجابهم بتاأ�سي�س 

كادميية كفكرة فريدة من نوعها يف الوطن  االأ

العربي باعتباره������ا اأول جهة متخ�س�سة يف 

�سدارات  جمال املوروث ال�سعبي املتمثل يف االإ

املتخ�س�س������ة يف املوروث العربي ذي العالقة 

بال�سعر النبطي والف�سيح، اإ�سافة اإىل اأهمية 

وجودها كجهة ر�سمية لتدري�س هذا املوروث 

أ�س�س علمية ومنهجية.  على ا

كادميية يف املعر�س بزيارة  و قام وفد االأ

جامعة )�ساو�س SOAS( الربيطانية املعنية 

آ�سيا وقارة  بتدري�س ثقافات ال�سعوب يف قارة ا

و�س������ط. وذلك يف اإطار  اأفريقي������ا وال�رصق االأ

كادميية واملوؤ�س�سات الثقافية  التعاون بني االأ

م������ارات. ومن املزمع توقيع  خارج وداخل االإ

اتفاقيات تعاون بني جامعة �ساو�س واأكادميية 

ال�سعر لتبادل اخلربات يف هذا املجال. 

كادميية  واأ�ساف العميمي »لقد عملت االأ

أثناء م�ساركِتها على عقد اجتماعات عدة مع  ا

دور ن�رص للرتجم������ة وجمموعة من املرتجمني 

من واإىل اللغة العربية، ا�ستكماالً الجتماعات 

�سابقة يف الغر�س نف�سه، وقطعت املباحثات 

�سوطاً كبرياً من املتوقع اأن يثمر عن م�ساريع 

يف ترجم������ة ال�سع������ر النبط������ي اإىل جمموعة 
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جنبي������ة قريب������ا، حيث تعمل  م������ن اللغات االأ

كادميية على هذا امل�رصوع منذ وقت لي�س  االأ

بالق�س������ري، وذلك يف اإط������ار اهتمامها بن�رص 

الثقاف������ة ال�سعبي������ة املحلي������ة والعربية خارج 

احل������دود العربية نحو الغرب وال�رصق، وذلك 

ماراتي والعربي من خالل  لتقدمي املجتمع االإ

موروثه ال�سعبي ال������ذي ميثل ال�سعر النبطي 

)11(
ومتعلقاته جزءا كبريا منه. 

اأحالم اأوباما: 

مريكي باراك  بالتزامن مع فوز الرئي�س االأ

وىل لكتب ال�سرية الذاتية  أوباما باجلائزة االأ ا

يف م�سابقة الكتاب الربيطاين، اأزاحت »كلمة« 

ال�ستار عن اآخر اإ�سداراتها املتمثل يف كتاب 

رث«.  »اأحالم من اأبي: ق�سة العرق واالإ

ربعون للواليات  يعود الرئي�س الرابع واالأ

أونياجنو  مريكية، ب������اراك ح�سني ا املتحدة االأ

أوباما يف كتابه هذا اإىل اأ�سل احلكاية، حني  ا

أب������وه ع������ام 1959 اإىل جامعة هاواي  و�س������ل ا

وهو يف الثالث������ة والع�رصين من عمره، ليكون 

اأول طالب اأفريق������ي يف تلك اجلامعة وفيها 

قابل فتاة اأمريكية بي�ساء خجولة مل تكن قد 

جت������اوزت الثامنة ع�رصة م������ن عمرها وربط 

بينهما رباط احلب وتزوج������ا واأجنبا موؤلف 

هذا الكتاب. 

ال ترج������ع اأهمية هذا الكت������اب اإىل كون 

نه يعرب عن  مريكي، بل الأ كاتبه هو الرئي�س االأ

رحلة اإن�سانية غاي������ة يف اخل�سو�سية لطفل 

أبيه الغائ������ب، و�ساب يبحث عن  يبح������ث عن ا

م�ستقب������ل لوطن يع�سقه ثم حم������ام يحاول اأن 

يحقق العدال������ة خارج �ساح������ات املحاكم يف 

جميع اأرجاء اأمريكا. 

أوباما ف�سول حياته  ويف الكتاب ينقل لنا ا

بتفا�سيله������ا الدقيقة؛ حياته حيث ن�ساأ طفال 

يف هاواي، وذكريات������ه ومغامراته ال�سبيانية 

يف اإندوني�سيا، ثم حياته العاطفية وم�ساعره 

التي �ساغها بكلمات تك������اد تنب�س باحلياة، 

اإ�سافة على عر�س تاأمالته عن اأحوال ال�سود 

يف اأمريك������ا وحماوالته التغلغل داخل نفو�سهم 

ويك�سف للعامل جراح العن�رصية التي مل تندمل 

بعد. 

أوباما يف �سريته باأنه مل يكن ذلك  ويعرتف ا

الطالب املتفوق للغاية يف درا�سته، بل يعرتف 

أبعد من ذلك: فه������ذا الرجل الذي  مبا ه������و ا

ظل يدر�س القانون الد�ستوري 12 عاًما � يف 

كلية احلقوق بجامعة �سيكاغو � اعرتف على 

�سفحات الكتاب باإ�ساءته الت�رصف يف بع�س 
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أراد اأن تكون  حي������ان. باخت�سار اإنه اإن�سان ا االأ

حيات������ه كتاًبا مفتوًحا لع������ل اجلميع ي�ستفيد 

من������ه، ومن مفارقات الق������در اأن جعله رئي�ًسا 

للواليات املتحدة وتكون بيده حلول كثري من 

)12(
م�سكالت العامل. 

 

اأدباء ال�ضني والو�ضول اإىل العامل: 

ي�سكو كتاب �سينيون من قلة اهتمام العامل 

بداعية  دبي������ة، واأن اأعمالهم االإ بكنوزه������م االأ

م������ا تزال حمدودة االنت�سار ب������ني قراء العامل، 

وال�سيم������ا ل������دى الغرب، وكذل������ك ما يخ�س 

وروبية. ن�رصها وترجمتها اإىل اللغات االأ

ويف هذا املجال قال فنج جي ت�ساي الذي 

أ�سهر رواياته فو�سى الثورة الثقافية:  تناق�س ا

عمال  اإن������ه ما من فرد يف الغ������رب يرتجم االأ

دب ال�سيني  ال�سيني������ة، من املهم تق������دمي االأ

للغ������رب ولكن عدم حدوث ذل������ك لي�س خطاأ 

أنه ال ميك������ن اأن يرتجم  ال�سيني������ني، موؤكداً ا

ال�سيني������ون الكتب للغربيني ينبغي اأن يرتجم 

الغربيون الكتب.

وعلى هذا ال�سعي������د تعرتف جو لو�سبي 

املدير العام لدار ن�������رص بنجوين فرع ال�سني 

حب������اط اإزاء حماولة تعريف  ح�سا�������س باالإ باالإ

ال�سيني������ني  بالكت������اب  الغرب������ي  اجلمه������ور 

املعا�رصين على الرغم م������ن املبيعات القوية 

لروايات كال�سيكية مثل القرد، والتي تعرف 

أي�ساً با�س������م رحلة اإىل الغرب، وتقول: يكتب  ا

الكت������اب ال�سيني������ون للق������راء ال�سينيني عن 

ال�سني. ثمة بع�س الكت������ب التي اأود ن�رصها 

أنها حتتاج اإ�سافة  خارج ال�سني ولكن اعتقد ا

الكث������ري من اخللفي������ات كي يت�سن������ى للقارئ 

الغربي اال�ستمتاع بها كما ي�ستمتع بها القارئ 

ال�سيني.

ويرى ت�سن جيا جوجن نائب رئي�س احتاد 

الكتاب ال�سينيني اأن ما يجذب الغربيني هو 

نها تثري ف�سولهم،  الكتب ال�سينية املحظورة، الأ

وه������ذا ما يدفع بع�������س الكت������اب ال�سينيني 

ل�سدم الق������ارئ ال�سيني ك������ي حتظر كتبهم 

وتلقى رواجا يف اخلارج، ويف بع�س احلاالت 

ت�سهم الرقابة ال�سدي������دة يف �سهرة كتاب ما، 

قبال عل������ى تداوله يف  وبالت������ايل يف زيادة االإ

اخل������ارج، غري اأن بع�س الروائيني يقلقهم اأن 

يقو�س ذلك جهود الكتاب ال�سينيني لتقدمي 

عمل اإبداعي حديث يثري اهتماما يف اخلارج 

)13(
يتخطى امل�سمون الف�سائحي. 

القراءة.. اأهم اأ�ضلحة �ضافيز: 
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اأطلق الرئي�������س الفنزويلي هوجو �سافيز 

حملة حلث �سع������ب بالده على ممار�سة عادة 

أ�سماها: اخلط������ة الثورية للقراءة،  ا القراءة، 

نباء البوليفارية احلكومية  حيث نقلت وكالة االأ

عن الرئي�س �سافيز قوله: القراءة.. القراءة.. 

�سعار لكل يوم، يجب حقن الثورة امل�سادة كل 

يوم بجرعة من التحرر عرب الثقافة.

وجاءت كلمات �سافيز يف حفل اأقيم باملقر 

اجلدي������د ملتحف الفن������ون الوطنية وبح�سور 

وزي������ر الثقافة هيكتور �سوت������و الذي اأ�ساف: 

أه������م مميزات الث������ورة الراديكالية  اإن اأحد ا

أنه������ا جتعل الكتب التي ت�سل اإىل يد ال�سعب  ا

أ بح�س نقدي، ولهذا نعترب من ال�رصوري  تُقرا

اإطالق هذه اخلطة للقراءة، معلناً اأن اخلطة 

�ستمتد لت�سمل املدار�������س واجلامعات وكافة 

ماكن العامة يف فنزويال. االأ

يذكر يف هذا املج������ال اأن املركز الوطني 

للكتاب، التابع ل������وزارة الثقافة بفنزويال قد 

تق������دم بعر�س لرت�سيح العا�سم������ة الفنزويلية 

كاراكا�������س اأمام منظم������ة اليون�سك������و لتكون 

أبرز  عا�سم������ة دولية للكتاب للع������ام 2011، وا

املرك������ز ازده������ار �سوق الن�������رص املحلي خالل 

مر الذي  خرية، وه������و االأ الع�������رص �سن������وات االأ

أ�سكالها  يربهن على اأن الكتب واملوؤلفات على ا

كاف������ة اأ�سحت حالياً يف متن������اول اليد، وذكر 

املركز بع�س اجلهود والتدابري التي اتخذتها 

الدولة �سعياً وراء حتفيز القراءة كتوزيع اأكر 

أو ب�سعر يقل عن  من 56 مليون كتاب جمانياً ا

)14(
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ه������ي ق�ضية مثار ج������دل منذ بدء �لتاري������خ �لب�رشي. ق�ضي������ة �أثريت على 

أ�ضطورة وديناً  �مل�ضتويات �ملعرفية ككل: �القت�ضادية و�ل�ضيا�ضية و�الجتماعية. �

وفل�ضفة. 

أُم �خللية )بيولوجي������اً( كانت مثار جدل حول  وه������ي منذ بدء )�خلليق������ة( �

م������ر يف �ملدونات �لتاريخية  أولوي������ة و�أهمي������ة �جلن�س بني �ملذكر و�ملوؤنث. فاالأ �

❁

ò
باحث �سوري.

اجلن�س واملراأة عرب الع�صور

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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جتاوز حدود الفعل اجلن�سي اإىل حدود البناء 

االجتماع������ي الب�رشي كتكوين اأويل ملجتمعات 

الحقة.

كت������ب يف هذا املجال الكثري، لدى �سعوب 

الع������امل قاطبة. ويف عاملن������ا العربي، باعتباره 

الب������دء االجتماع������ي تاريخي������اً، دون، وكتب، 

وفعل، و�رشح، وف�������رش، الكثري الكثري يف هذا 

امل�سم������ار. لكن. ما زال هذا املو�سوع يبحث 

من جديد، وما زال يقدم دائماً اجلديد.

أة عرب الع�سور«  هذا الكتاب »اجلن�س واملرا

ملوؤلفه الدكتور »عبد اللطيف يا�سني ق�ساب« 

روؤية يف هذا املجال روؤية من باحث وطبيب 

يف اآن. اأي بال�سق������ني البيولوج������ي واملعريف. 

اجلهد وا�سح، والروؤية كامنة. و�سنحاول يف 

ه������ذا التقدمي، اأن نعرب ع������ن م�سمونية هذا 

الكت������اب الذي يق������ع يف /730/ �سفحة من 

القطع الكبري.

❁    ❁    ❁

ق������ّدم للكتاب الدكتور ريا�س نع�سان اآغا، 

وزير الثقافة، قائ������ًا: خطورة الكتابة تكمن 

يف اجلن������وح نحو التاب������وات: الدين واجلن�س 

وال�سيا�س������ة. لك������ن ذلك مل مين������ع البع�س من 

خر يف ذلك، وحتفز البع�س  دخوله، ومتيز االآ

خر لذلك، لك�سف امل�ستور. االآ

وما مل�سناه وعرفن������اه من قراءتنا للكتاب 

أبوابه الثالثة. دخل  دخ������ول هذا امل�ستور من ا

أبوابها  موؤل������ف الكتاب ه������ذه التابوات م������ن ا

العلمي������ة. بروؤي������ة الطبيب الع������ارف ببواطن 

م������ور. ولكن املتجمل بك������م كيفي، نراه يف  االأ

كل ثنايا الكتاب. �سخ�سية مثقفة من الطراز 

الرفيع.

❁    ❁    ❁

وبابل  �ضومر  التاريخ:  عرب  اجلن�ض 

آ�ضور وم�رص القدمية وا

اإن كل ال�سعوب املتح�رصة جعلت للجن�س 

طقو�ساً احتفالية، ومنحته، �سفات القد�سية، 

بو�سفه حاج������ة اإن�سانية بو�سعه������ا اأن ت�سري 

حاج������ة عليا ت�سم������و بها النفو�������س.. ويعتقد 

أة ينايف  البابلي������ون، اأن احتكار الرج������ل للمرا

أة  الطبيع������ة ويجايف االأخالق، وعليه فاإن املرا

ميكن اأن جتامع كل رجال القبيلة. وال يفوتنا 

هنا اأن نذكر اأن ال�سيوعية اجلن�سية كثرياً ما 

أو زواج دائم  قادت اإىل وجود عالقة جن�سية ا

خ واأخته.. كما يف ح�سارة امل�رصيني  ب������ني االأ
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القدماء.. كذلك يفعل البابليون، حيث كانت 

العالق������ات اجلن�سية مباحة وغ������ري مقيدة.. 

وكانت الن�س������اء امل�رصيات القدميات تعتقدن 

ن�سان..  اأن الفحولة ت�سك������ن احليوان دون االإ

أة، اأطلق  وبغي������ة اإعطاء مكانة مقد�س������ة للمرا

له������ة« على  ال�سومري������ون لق������ب »�������رصاري االآ

ن�ساء املعبد، وال يق�س������د بالرباءة يف �سومر، 

أو البك������ارة وال جند ب������ني قوانني  العذري������ة ا

خالقية قانون������اً واحداً ين�س على  �سومر االأ

معاقب������ة الرجل يف ح������ال خيانته لزوجه.. مل 

آلهة احلب اجل�سدي  تكن )ع�ستار( بو�سفها ا

حامي������ة لل������زواج فح�سب، بل كان������ت ترعى 

أي�س������اً »ن�س������اء املعبد«اللوات������ي اأطلق عليهن  ا

غري������ق، الحقاً، اإماء املعب������د، وقد �سكلت  االإ

أي�ساً.. اإن فقرة  كاهنات احلب هوؤالء طبقة ا

من ملحمة )جلجام�������س( لتوؤكد اأن اجلن�سية 

آنذاك، ب������ل ماألوفة  املثلية مل تك������ن ممنوعة ا

زواج، رجاالً  و�سائعة. كما من������ح حمورابي االأ

دراكه اأن الزواج  ون�ساًء، حماية القان������ون، الإ

أم������ا امل�رصيون  أ�سا�������س العائل������ة وعمادها.. ا ا

القدم������اء، فكان������وا يخت������ارون اأجم������ل بنات 

مون(  �������رص ال�رصيفة يف )طيب������ة( وتغذر )الآ االأ

ليلع������نب دور العاهرات واخلادمات للقائمني 

على املعبد. وعل������ى نقي�س امل�رصيني، كانت 

الرذيلة املقد�سة هي الرائجة عند البابليني. 

كذلك احلال عن������د الفينيقيني، حيث كانت 

الن�ساء الالتي يعبدن )ع�سرتوت( يقدمن لها 

ول غريب يعر�س  أو ي�ست�سلمن الأ غدائره������ن ا

عليهن حبه يف جوار الهيكل.. تركت اأخالق 

آثارها عميقاً يف  البابليني واأمن������اط حياتهم ا

�سوريني الذين  �سلوك املمال������ك واملل������وك االآ

اتخ������ذوا من بابل املغلوبة مثاالً يحتذى لبناء 

عوا�سمهم.

اجلن�ض عند بني اإ�رصائيل
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ن�سان القومي يف  فر�س مو�س������ى �سلوك االإ

�سا�سية كافة، منذ والدته اإىل حني  اأفعال������ه االأ

وفات������ه. فكانت كل خمالف������ة للو�سايا الع�رص 

خطيئة ت�ستوجب العق������اب. وقد ذكر الن�س 

نها  أو ن�سيان الزوجة الأ التوراتي �سبب اإهمال ا

بزواجها ت�سبح ملكاً للرجل. كان للعربانيني 

كرب  القدم������اء موؤ�س�سي اليهودي������ة، التاأثري االأ

يف ت�سكيل املواق������ف الغربية جتاه اجلن�س.. 

اعتربت الديان������ة اليهودية اأي �سلوك جن�سي 

بعيداً عن الفرا�س الزوج������ي ت�رصفاً �سلبياً، 

�سا�سية من ممار�سة  واعت������ربت اأن الغاي������ة االأ

جن������اب. يف الديانة اليهودية  اجلن�س هي االإ

القدمية، كان هناك د�ستوراً ب�سيطاً لل�سلوك 

اجلن�سي �سّنف بع�������س املمار�سات اجلن�سية 

الفرتة  ولك������ن  الالاأخالقي������ة.  بالت�رصف������ات 

�������رص البابلي لليهود  املمتدة م������ن انق�ساء االأ

وحتى تدمري مدينة القد�س على يد الرومان، 

 اجلن�س باهتمام وا�سع النطاق. متيزت 
ّ
حظي

الفرتة التلمودية مبزي������د من الت�ساهل وميل 

نح������و تعقيد اأكرب ملو�س������وع اجلن�س. فالنا�س 

جميع������اً مبا فيه������م رجال الدي������ن عليهم اأن 

يتزوجوا، وعلى الرغم من اأن الزواج املوحد 

زواج والزوجات مل  ك������ان �سائعاً فاإن تع������دد االأ

يكن حمرماً. وتَُعّج �سفح������ات العهد القدمي 

مبو�سوعات البغ������اء والزنى. وا�سرتط كّتاب 

التلم������ود على اأال يتزوج الرجل اأكر من اأربع 

زوج������ات. وال يدين القان������ون اليهودي على 

�سخا�س  طالق العالقات اجلن�سية بني االأ االإ

غ������ري املتزوج������ني. كم������ا ا�ستنك������رت الديانة 

اليهودية اأعمال الل������واط والعالقات ال�ساذة 

ن�سان واحلي������وان وتبادل املالب�س بني  بني االإ

قل بالن�سبة  اجلن�سني والعادة ال�رصية على االأ

اإىل الرجال.

غريق.. اجلن�ض عند الإ

أة عموماً كانت مكملة للرجل، ولكن  امل������را

أب������داً رفيقة درب. وم������ع منو الثورة  مل تك������ن ا

أثينا كان������ت هناك قيود  الدميوقراطي������ة يف ا

حّدت امت������الك املحظيات وتعدد الزوجات. 

أة لتخرج مع زوجها اإىل الع�ساء،  ومل تك������ن املرا

نثى تدعم  واحلاجة االجتماعية اإىل عذرية االأ

النظرية التي ت������رى اأن الفتيات كن يتزوجن 

�سغ������اراً. ورمبا لهذا ال�سب������ب مل ياأبه اأر�سطو 

بالعالقة بني الرجل وزوجته. مل يكن امتهان 

أة يف اليونان يالقي اال�ستح�سان  الرجل للمرا
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فق������ط واإمنا ك������ان اأي�ساً مرتبط������اً باخل�سية 

آنذاك  ال�سديدة منها. ف�ساًل عن اأن البنات ا

أنهن اأدنى مرتبة من  كّن يعتربن ويعاملن على ا

الذكور. ويربط )�سيل������رت( بني ن�سوء اللواطة 

غريقي وعلى  مبتغريات اأخرى يف املجتمع االإ

أ�سها االنتقال من البيئة الريفية اإىل البيئة  را

غريق  احل�رصية. واأول ما كان ي�سعى اإليه االإ

هو اال�ستمتاع باحلي������اة. فقد عرف اليونان 

غريق اهتمامهم  لذة املت������ع احل�سية.. ركز االإ

على اجل�سد كون اجل�سم ال�سليم يرتبط حتماً 

بالعق������ل ال�سليم. كانت النظ������رة اإىل اجلمال 

أنثوية. كانت  غريق ذكرية اأكر منها ا عن������د االإ

اللواط������ة حمددة بقواني������ني �سارمة، ومبثابة 

جرمية يف بع�س احلاالت. والدعارة املذكرة 

أنه يف  أي�ساً. ويبدو منطقياً ا كانت م�ستنكرة ا

حالة ن�سوء زمالة م�ستقلة ومغلقة بني الذكور 

غريقي فالب������د بال�رصورة اأن  يف املجتمع االإ

تنح�رص فعالي������ات الن�ساء م������ع اأخريات من 

ثينيون يرون اأن يف  نف�س اجلن�س. ومل يكن االأ

ات�سال ال�سب������اب باخلليالت �سيئاً من العار. 

وتبيح قوانني دراكون الت�رصي. واأ�سبح العهر 

أثينا مهن������ة كثرية الرواد. ويبدو مما ورد  يف ا

أثر كبري  �سابق������اً اأن الدين اليوناين مل يكن ذا ا

يف االأخالق.

اجلن�ض يف �ضبه القارة الهندية.

ري������ون وادي ال�سند، وتقا�سموا  اأخ�سع االآ

ر�������س فيما بينهم. ومل تذكر الفيدات �سيئاً  االأ

مومي������ة، وال عن حق������وق الن�ساء، اإن  ع������ن االأ

»ال������رج –في������دا« تدلنا اأن الن�س������اء قبل غزو 

ري������ني للهند، كن ي�ستطع������ن التجول مبلء  االآ

حريتهن. وكن ي�ستطعن ح�سور االجتماعات. 

وقد منعت الفيدات عن الزوجات امل�ساركات 

أو القيام بها، بو�سفها  يف القراب������ني ال�سائعة ا

أ�������س الرباهمة،  عرف������اً تقليدي������اً ر�سمياً. وترا

أباحت �سلطة  ب�سفتهم كهنة، العب������ادة. وقد ا

الرباهم������ة الروحية والدينية غ�سيان املحارم 

أنهم خ�سوا الغلمان ليتمتعوا  واللواطة. كما ا

مبا يف �سباهم من �سحر وفتنة. وكان الزواج 

يف املجتم������ع الهندي اإجباري������اً على اجلميع. 

أة يف قانون )مانو( ال�رصعينه. وقد  وتعترب املرا

أ�سكال  أنبل ا عّد )مان������و( زواج االختط������اف، ا

أي�ساً بزواج ي�سرتى. وكان  الزواج –لكنه �سلم ا

وىل. كما كانوا يتمتعون  للرباهمة حق الليلة االأ

بحرية يف اإخ�ساب الن�ساء العواقر.
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�ضاطري الرومانية والواقع.. الأ

�س������ورت روما يف زمن ك������ان فيه الكمال 

االأخالقي لكل زوجة رومانية فوق ال�سبهات 

دانة. وكان ال يني ياأمل من الذين يّطلعون  واالإ

جداد اأن يتخلوا عن اجلري  على ف�سائل االأ

وراء امللذات التافهة. اإذ كان اجلن�س معرتفاً 

قل بالن�سبة  به كاإحدى ملذات احلياة، على االأ

للرجل. والالتينية غنية باملفردات التي تُعنى 

اجلن�سية.  للعالق������ات  اجل�سدية  بالطبيع������ة 

أي�س������اً كانت حمرتمة كرمز  أة ا وحمرمات املرا

للقوة التوليدي������ة. ورغ������م اأن الرومان كانوا 

ذكريني، فقد كانت للن�ساء مكانة تختلف عن 

مكانته������ا يف اليونان. كانت هناك اإىل حد ما 

عالقات متبادلة بني اجلن�سني. وكان امل�رصح 

وبيت الدع������ارة مت�سابهني يف القيمة. ورغم 

أنها كانت �سمن حدود  ال�سماح باللواطة اإال ا

قانونية. ومن الدالئل، وجود ال�سحاقية عند 

الرومان مع عدم اهتمام كبري. وبقي الرومان 

يف اجلوه������ر �سعباً يف غاية االأخالق اإىل حد 

م������ا ي�سيء من روح احلري������ة اجلن�سية. ولكن 

طفال.  م������ع التاأكيد على اأهمية ال������زواج واالأ

فالطونية اجلديدة  ووج������دت الرواقي������ة واالأ

ر�ستقراطيني.  مكاناً لها بني الكّتاب االأ

اجلن�ض عند قدماء ال�ضني..

�سالف  لقد تغلبت الكونفو�سية وعبادة االأ

يف ال�سني على كث������ري من الديانات املناف�سة 

لها. كان������ت وجهة نظ������ر ال�سينيني القدماء 

غريق- ي������رون العامل روؤية مثنوية. وكان  –كاالإ

اجلن�س ج������زءاً اليتجزاأ من تف�سري ال�سينيني 

ر�س  للك������ون. كما كان ال�سينيون، يعتربون االأ

أنثى وال�سماء ذكراً اإن االحتاد اجلن�سي بني  ا

أة �رصوري ليحق������ق كل منهما  الرجل وامل������را

االن�سج������ام. اإذ اإن م������ن املعتق������دات ال�سائدة 

طف������ال، وخا�سة  يف ال�س������ني اأن احلمل باالأ

الذكور، يعترب واجب������اً مقد�ساً يوؤديه اخللف 

أ�سا�������س وجود  اإىل ال�سل������ف. فالطف������ل ه������و ا

�رصة. وتعد العّفة م������ن الف�سائل ال�سامية  االأ

عن������د ال�سيني������ني، عل������ى الرغم م������ن وجود 

الزن������ا، والعدد الكبري الهائ������ل من العاهرات 

والق������وادات وال�سذوذات واخل�سيان، اإ�سافة 

اإىل تعدد الزوجات غ������ري املحدود.. من بني 

�سياء لي�س هناك ما مياثل العالقة  جميع االأ

ن�سان  اجلن�سية يف قدرتها على جعل حياة االإ

ناجحة ومزده������رة. اإن تعلم فن احلب يعترب 
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عماًل قد�سي������اً. اأدرك ال�سينيون القدماء اأن 

دراك مل  للن�ساء دورات اإجنابية، ولكن هذا االإ

يكن دقيقاً جداً.

اجل��ن�����ض يف ال���دي���ان���ة امل�����ض��ي��ح��ي��ة 

وىل الأ

مل يقل )عي�سى( عليه ال�سالم نف�سه �سوى 

أته  القليل عن اجلن�������س: )وقيل من طلق امرا

أن������ا فاأقول  أما ا فليعطه������ا كتاب الط������الق. وا

أته يف حالة الزنى يجعلها  لك������م من طلق امرا

تزين، وم������ن تزوج مطلقة زنى(. ولدى �سماع 

مر، ت�ساءلوا عما  احلواريني عي�سى بف�سل االأ

ف�سل اأن يبق������ى املرء اأعزباً،  اإذا ك������ان من االأ

فاأجابهم عي�سى قائاًل: )ال يقبل هذا الكالم 

اإال الذين اأُعطي لهم اأن يقبلوه. ففي النا�س 

م������ن ولدتهم اأمهاتهم عاجزي������ن عن الزواج، 

ومنهم من جعلهم النا�������س هكذا، وفيهم من 

ال يتزوجون من اأج������ل ملكوت ال�سماء. فمن 

قدر اأن يقبل فليقبل(. ويعود جزء من عداوة 

أنها مل تتطور مبعزل  امل�سيحية للجن�������س اإىل ا

عل������ى امل�سيحي هو  عن غريه������ا. اإن املثل االأ

أبداً. وحت������ى عندما  ع������دم جتربة الرغب������ة ا

كانت العف������ة مرغوبة ُح������ّذر امل�سيحيون من 

التباهي بف�سيلتهم. ظّل الن�سك مهيمناً على 

العق������ل امل�سيحي. ويب������دو اأن �سبب اخلالف 

املتنامي بني املوقفني الغربي وال�رصقي ب�ساأن 

اجلن�������س والعزوبية يع������ود اإىل تاأثري القدي�س 

)اأوغ�سطني(. وال تتكون خطيئة اجلن�س من 

العم������ل اجلن�سي املك�سوف بل م������ن الدافع. 

أنه ال �رصعي، يعد طبيعياً، يف  فالزنى، رغم ا

ح������ني يعد اللواط وال�سح������اق غري طبيعيني. 

وعموماً، يبدو اأن موقف امل�سيحيني ال�رصقيني 

اأقل ع������داء للجن�س من امل�سيحيني الغربيني. 

وميكن ت�سنيف الديانة امل�سيحية باأنها ديانة 

اجلن�س ال�سلبي.

اجل���ن�������ض وامل����������راأة يف اجل��اه��ل��ي��ة 

�ضالم. والإ

لقد اتخ������ذ العرب القدماء مداخل �ستى 

اإىل الكتاب������ة اجلن�سية، فمنهم من دخل اإليها 

من باب الطرائ������ف والفكاهات. ومنهم من 

�سل������ك اإليها �سبيل الطب، وهناك اآخرون قد 

تناولوه������ا برفق �سديد خ������الل حديثهم عن 

احلب العذري. ه������ذا اإىل جانب الكتب التي 

عنيت بتمحي�س اجلدلية الكائنة بني اجلن�س 

وال�رصيع������ة. ال�س������ك اأن هناك فرق������اً �سا�سعاً 
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ب������ني اجلن�س عند الع������رب يف اجلاهلية ويف 

�سالم. كما اأن هناك فرقاً �سا�سعاً بني الدين  االإ

�سالمي������ة.. كانت  �سالم������ي واحل�سارة االإ االإ

حياة عرب اجلاهلية جاف������ة قا�سية بدائية. 

وعندم������ا تغزو قبيلة اأخ������رى ت�سبي ن�ساءها. 

كم������ا كانوا يئدون البن������ات. اأما عن املراأة يف 

اجلاهلية فكانت تع������د كال�سائمة تورث كما 

أة  تورث ال�سوائم. اأما امله������ر فكان ثمناً للمرا

أة  �سالم حرر املرا أبوها.. وملا جاء االإ يقب�سه ا

من نظرة اجلاهلي������ني اإليها، ومنحها حقوقاً 

اإن�سانية و�رصعي������ة. ومل يكن هناك حد لتعدد 

الزوجات عندهم، كما ال �سكل معني للزواج. 

�سالم فمنع نكاح الزنا، ونكاح املحارم،  اأما االإ

واللواط، وال�سحاق، واإتيان البهائم. اأما نكاح 

�سالم م������ن جملة ما منع  البغاي������ا، فمنعه االإ

�سالم للجن�س  عاداً اإياه من الزنا. اإن نظرة االإ

كانت متوازنة منطقية وعقالنية. فلم يطلق 

�سالم اجلن�س من عقاله، ومل يرتك للغريزة  االإ

اجلن�سية اأن تاأخذ مداها، كما مل يكبتها.. بل 

نظمها تنظيماً دقيقاً رائعاً، حفاظاً منه على 

ن�سان عق������اًل وروحاً وبدناً، وكائناً  ا�ستواء االإ

اجتماعياً يتفاعل مع النا�س.

بدايات القرون الو�ضطى يف الغرب

كانت فرتة الع�سور الو�سطى فرتة اهتمام 

أ�سك������ال ال�سلوك  كب������ري يف و�س������ف ط������رق وا

اجلن�سي. �سجعت العفة عن الزواج، والزواج 

جن������اب ملن ال ي�ستطي������ع العفة. وظهرت  واالإ

أولئ������ك الذي������ن ا�ستخدموا  عدواني������ة جتاه ا

جناب. وعلى الرغم  غرا�س غري االإ اجلن�س الأ

من القوان������ني ال�سارمة للكني�س������ة وبخا�سة 

أنها مل  ناث مع������اً، اإال ا دي������رة للذكور واالإ يف االأ

مر، مما اأدى اإىل ظهور  ت�ستطع �سبط هذا االأ

اأدب التكفري. كما �سمحت الكني�سة بانتحال 

مالب�س الن�ساء والرجال.

اأمريكا يف احلقبة ال�ضتعمارية..

عرفت احلقب������ة اال�ستعمارية يف اأمريكا 

�سيئاً من املغامرات اجلن�سية، وتنوعاً يف الروؤى 

والت�رصيع������ات. وبا�ستثن������اء العالقة اجلن�سية 

قبل الزواج، كانت العالقات اجلن�سية املثلية 

�سعيف������ة االنت�سار، بينما �سه������دت بريطانيا 

ح������االت جماع جن�سي م������ع احليوانات. ومع 

وجود القوانني ال�سارمة، كان البد من فر�س 

العقوب������ات والت�رصيعات اجلن�سية. وقد حبذ 

مريكيون الزواج املبكر والولود. االأ
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اجلن�ض يف القرن التا�ضع ع�رص.

يف القرن التا�سع ع�������رص اأر�ست الفل�سفة 

خ������الق اجلن�سي������ة.  مريكي������ة قواع������د لالأ االأ

ووفرت الثورة الفرن�سية الوقود لهذا اجلدل. 

وانق�س������م املجتمع اإىل حماف������ظ وليربايل. ومل 

يكن مديح امليول ال�سهوانية للمثلية اجلن�سية 

ملان ب������ل كان من  حم�س������وراً بالروماني������ني االأ

املوا�سيع البارزة ل������دى العديد من الكّتاب. 

وروبي  أة يف املجتمع االأ وقد ُرِفَعت مكانة املرا

مريك������ي. وازداد الرتكي������ز عل������ى احلياة  واالأ

العائلي������ة. وخ�سو�ساً لدى الطبقة الو�سطى. 

كم������ا ظهرت اإ�س������ارات قانوني������ة يف املرحلة 

الفيكتورية يف بريطانيا معادية للجن�س خارج 

أ الطب يتقدم �رصيعاً يف  اإطار الزوجية. وبدا

يجاب،  جمال الطب اجلن�سي بني ال�سلب واالإ

أة الطبيعي. مومة هي م�سري املرا واعتربت االأ

مع ذلك ظهر بع�س الولع يف املثلية اجلن�سية 

لدى الطبق������ات العليا. وبحل������ول ت�سعينيات 

القرن املا�سي كانت ال�س������ورة تتغري ب�رصعة 

حول احلرية واجلمال واملو�سيقى.

امل��راأة يف ع�رصنا احل��ايل يف  مكانة 

اأمريكا واأوروبة

أة  كثري من الرجال وافقوا على قدرة املرا

أة  على القي������ام بوظيفة الرج������ل. اإال اأن املرا

يف اأوروبة وخا�س������ة يف ال�رصائح االجتماعية 

املهم�سة تعي�س اأدنى حاالت احلق يف العي�س 

الب�������رصي. فه������ي تتعر�������س لل�������رصب والقتل 

واالغت�س������اب باأرق������ام مرعبة. كم������ا هناك 

طفالهن. كما ترافق  مهات الأ جرمية قت������ل االأ

ناث يف  ذلك مع زيادة ن�سبة االنتحار لدى االإ

مريكي وهناك االعتداء اجلن�سي  املجتمع االأ

�رصة  ناث يف االأ طفال من الذكور واالإ على االأ

الواحدة.   

اإ�صدارات..

- غري���ب عل���ى العائل���ة: جمموعة �سعرية 

لل�ساع������ر املغرب������ي »عب������د املنع������م رم�سان« 

وىل عن دار »تويقال« يف  �س������درت طبعتها االأ

الدار البي�ساء عام /2000/ و�سدرت حديثاً 

يف طبع������ة ثانية عن دار التالق������ي بالقاهرة 

/2009/. يف ه������ذه املجموع������ة كم������ا تفيد 

الدكتورة »خالدة �سعيد« خروج من الق�سايا 

غرا�������س، القدمي منه������ا واجلديد والتي  واالأ
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حددت طوياًل هوية الن�س ال�سعري.

ديب  - دفات���ر كمب���ال: رواي������ة جديدة لالأ

ال�س������وداين  وال�سف������ري  والروائ������ي  ال�ساع������ر 

»حممدجمال اإبراهيم«. �سدرت الرواية عن 

دار نل�س������ن يف بريوت. الرواي������ة هي ت�سجيل 

تاريخ������ي لكونية ثقافي������ة اأفريقية تتوزع بني 

املركز واملحيط. وفيها الكثري من ال�ساعرية 

والفن الت�سكيلي بلغة مالم�سة ومقاربة.

عن������وان  - احل���ب كل���ب م���ن اجلحي���م: 

مريكي »ت�سارلز  املختارات ال�سعرية لل�ساعر االأ

بوكوف�سكي« والتي قدمها اإىل العربية »�سامر 

أبو هوا�س«. �سدرت حديثاً بالتعاون بني دار  ا

أملانيا.  مارات ودار »اجلمل« يف ا »كلمة« يف االإ

ملانية يعترب من  �سول االأ و»بوكوف�سكي« ذو االأ

مريكي������ني الذين عربوا عن  اأهم ال�سعراء االأ

مريكي بكل حذافريه، باعتباره اأحد  القاع االأ

الذين عا�سوا هذا القاع بكل رغبة وحمبة.

ديبة الفرن�سية  - الهب���ة: رواية جديدة لالأ

»فلوران�������س نوفيل«. �سدرت الرواية برتجمة 

عربي������ة قام به������ا جمموعة م������ن الطالب يف 

جامعة القدي�س يو�س������ف ببريوت. وهي �سبه 

�سرية ذاتي������ة م�سوغة يف �رصد اإخباري �سل�س 

دوات اللغوية اليومية  و�سهل مطّعم ب������كل االأ

دون اأن تذهب الكاتبة اإىل املحكية منها.

- اأح���الم وقمامة القاه���رة: رواية جديدة 

�س������درت عن املرك������ز القوم������ي للرتجمة يف 

القاهرة. الرواية للروائي������ة امل�رصية »فوزية 

أ�سع������د« وقد ترجمت ع������ن الفرن�سية. وهي  ا

اأول رواية م�رصية تتحدث عن جمتمع القاع 

»عم������ال التنظيف������ات وجامع������ي القمامة يف 

ديبة »دميا  القاهرة«. قام برتجمة الرواية االأ

�سعيب احل�سيني«.

- اأخت���ي ف���وق ال�ض���جرة: �س������در حديثاً 

ديب  عن احتاد الكّتاب الع������رب بدم�سق، لالأ

الروائي والقا�������س »وليد معماري« جمموعة 

ق�س�سية حتت عنوان »اأختي فوق ال�سجرة«. 

وهي جمموعة جديدة بعد ثماين جمموعات 

وكتاب������ة  طف������ال  االأ ق�س�������س  يف  وجترب������ة 

امل�رصحية.

- احُلل���م: جمموع������ة ق�س�سي������ة جديدة 

ديب والقا�س »�سبحي الد�سوقي« �سدرت  لالأ

حديثاً عن احتاد الكّتاب العرب بدم�سق.

- كاأنن���ي اأدق باب���ي: ه������ي كذل������ك، هذه 

ال�ساع������رة، التي ت�س������ري يف درب ال�سعر دون 
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أو يكتب. هي تطلب  اأن تلق������ي باالً ملا يق������ال ا

الوق������ت فقط، لتزيد م������ن خمزونها الكتابي 

تفاجئنا  وتكّون جتربته������ا ال�سعرية. دائم������اً 

آخ������ر جديدها ال�سادر -ال اآخر  باجلديد. وا

ما كتبت- جمموعتها ال�سعري������ة، كاأنني اأدق 

باب������ي. متنحنا فيه بلغ������ة �سعرية على درجة 

همية يف حقل التاأويل ال�سعري  كب������رية من االأ

والداليل للغة.                  

¥µ
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ن�رصت يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية، درا�ضات كثرية عن جوهر الثقافة، 

ن�ضاين يف �ضوء التحولت الكبرية التي حدثت يف  واإعادة ت�ضكيل الوعي الإ

العامل من جّراء »العوملة« والتغريات القت�ضادية والجتماعية امل�ضاحبة 

لتطور النظام الراأ�ضمايل العاملي، وت�ضري هذه الدرا�ضات التي كتبها علماء 

الجتماع »بيار بورديو« و»تيودور اأدورنو« و»اأنتوين جيدنز« وغريهم اإىل 

الثقافة م�سدر القوة
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وقيام  التغريات،  هذه  وفق  للنا�ض  والرتاثي  والثقايف  الجتماعي  ال�ضلوك  تغرّي 

»العوملة« برت�ضيخ النموذج الغربي، كاأ�ضلوب يف احلياة، القائم على احلداثة واملتعة 

مبنجزات التقانة داخل العمل الفني، و�ضيطرة القوي على ال�ضعيف.

يف عامل اليوم، اندمج الفن بال�ضيا�ضة، واأ�ضبح يتم توجيه الثقافة وفق معطيات 

ال�ضيا�ضة وقوانينها املتغرّية، يقول »اأنتوين جيدنز« حول هذا املو�ضوع: »لقد غرّيت 

العوملة احلياة اليومية اخلا�ضة يف الدول النامية، من خالل ما تخلفه من نظم 

وقوة عاملية، كما اأنها تعمل على تغيري املوؤ�ض�ضات يف املجتمعات التي تعي�ض فيها« 

ويرى  اأن تراجع قوة التقاليد قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجديد التكنولوجي، 

املكت�ضبة  اخلربة  قيمة  وتعظم  املا�ضي،  احلا�رص يف  التقاليد حت�رص  كانت  فقد 

عرب الزمن، ويف زمن »العوملة« تداعت هذه اخلربة وانح�رصت التقاليد والعادات 

آثار »نظام ال�ضوق العاملي«  فراد من ثوابت املا�ضي، وظهرت ا من حياتنا، وحترر الأ

آثاره تفريغ املجتمعات املحلية  خالقي« وكان من ا الذي نتج عنه ع�رص »التحول الأ

من تراثها الرا�ضخ، الذي ميثل عنا�رص ثقافية اأ�ضيلة، واإ�ضفاء الطابع ال�ضلعي 

والتجاري على اأ�ضكالها وتقاليدها الرتاثية، والعمرانية والبيئية واجلمالية..

لقد دخلت مراكز القوى الراأ�ضمالية اإىل بنية الثقافة العربية، يف ال�ضنوات 

آليات جديدة توافق ظروف ومقت�ضيات الع�رص احلديث، ومنها  املا�ضية باأ�ضاليب وا

اإدخال املجتمعات العربية من باب ا�ضتهالك الثقافة، ل من باب اإنتاجها، بعدما 

املنتج  مع  التعامل  واأ�ضبح  بنيتها،  الطفيلية يف  ال�ضتهالكية  الثقافة  تغلغلت 

الثقايف الراأ�ضمايل تعاماًل ا�ضتهالكيًا ولي�ض ح�ضاريًا، وخ�ضعت عمليات التحديث 

اإىل اهتمامات باجلوانب التي تغذي الغريزة اأكرث من الهتمام باجلوانب التي 

تغّذي العقل والروح، ويف �ضوء ذلك فاإن ما نقل من احلداثة اإلينا، لي�ض اأف�ضل 

ما فيها، فجاءت وفق تعبري الدكتورة �ضماح اأحمد فريد: »حداثة براّنية ق�رصية 

ل توؤدي اإىل اإحداث تغرّي جوهري، بقدر ما توؤدي اإىل تغريات �ضطحية وتناق�ضات 

متعددة امل�ضتويات«.
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مفهومي  ب��ني  التباعد  اأن  على  اإليها  اأ���رصن��ا  التي  ال��درا���ض��ات  اأجمعت  لقد 

طار احل�ضاري، قد قطع اأو�ضال العهود التاريخية، بدًل من  الزمان واملكان يف الإ

قراءتها كت�ضل�ضل ح�ضاري متما�ضك، ومت اإلغاء الثقافة الوطنية ل�ضالح »ثقافة 

العوملة« التي فر�ضت ثقافة ال�ضتهالك وثقافة ال�ضوق، وتكوين امل�ضتقبل باأجياله 

اجلديدة، وفق روؤية غربية ا�ضتالبية �ضعارها »كل فرجني برجني« وباتت كل تقليعة 

غربية جديدة، يف �ضتى اأمور احلياة، جتد من يدافع عنها بقوة، ويرّوج لها ب�رصعة 

مذهلة، ويف مّدة زمنية ق�ضرية جدًا، ت�ضبح مركزًا لبنى تفكرينا املعا�رص، بحجة 

احلداثة ومواكبة حتولت الع�رص وتقنياته واأ�ضاليبه، وهذا ما اأدى ب�ضكل اأو باآخر 

اإىل م�ضخ وت�ضويه معامل ثقافات كثرية يف العامل.

نها ت�ضمل  يقول العامل »بيار بورديو«: »اإن الثقافة ميكن اأن ت�ضبح م�ضدر قوة، لأ

جناز اجليد، وال�ضلوك املرن، والتعليم اجليد« وثقافة العوملة،  الوعي الثقايف والإ

خر، وعدم الوعي  مل تكن يف بعدها التاريخي القدمي، تعني ال�ضيطرة واإلغاء الآ

التكّيف مع احلا�رص،  تعيد  بل  بالفناء،  »الهويات«  تهدد  واحلداثة ل  بالوطن، 

ي�ضمله من عمليات تفاعل  تراكم معريف مبا  الع�ضور جاء نتيجة  وال��رتاث عرب 

خذ مبقولة اأن اجلديد ينمو يف �ضياق  وتالقح واإبداع، وهنا تاأتي الدعوة مّلحة لالأ

مثل على »ثقافة  املوروث من اأجل جتاوز الواقع وحتدياته، وهذا ي�ضكل الرد الأ

العوملة« التي اأو�ضلتنا اإىل ما اأو�ضلتنا اإليه.
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